
8/2016 Karancsság Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének 2016. szeptemberS-án

megtartott ülésének jegyzőkönyve.



Jegyzőkönyv

Készült: Karancsság község Önkormányzat Képviselő—testületének 2016. szeptember 8 -i

üléséről.

Jelen vannak: Tóth Tihamér polgármester

Berki András képviselő

Dr.Brumár Mihály képviselő

Hajdara Roland képviselő

Horváth Zoltán képviselő

Kászi Richárd képviselő

Tőzsér Dezső képviselő

Meghivottként: Köröskényi Péter jegyző

Csonka Melinda RNO elnök

Tóth Tihamér polgármester köszönti a képviselőket és a meghívottakat ,megállapítja, hogy az

ülés összehívása szabályszerűen történt, képviselő—testületi ülés határozatképes, mivel minden

képviselő megjelent . A jegyzőkönyv hitelesítőnek Kászi Richárd és Tőzsér Dezsőt javasolja.

Az ülés napirendjére és ajegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatokat a képviselő—testül tagjai

egyhangúlag elfogadják.

Az ülés napirendje:

l./ Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről

2./ Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra történő igénybenyújtás

3./ 2016 .október 2 —i népszavazás előkészítése

4./ Önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás

5./ Egyebek

l./ Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

A polgármester ismerteti, hogy 2016.szeptember 10-én a karancssági Szentkúton egyházi

rendezvény lesz. A terület rendbetételében az önkormányzat segített.

A Hivatal tanácskozó termébe új székek és asztalok kerültek beszerzésre, a régiek lecserélésre

kerültek.

Az áramszolgáltatóval felvette a kapcsolatot az Újtelepi úti közvilágítás bővités ügyében.

Továbbá erre a területre hirdető táblát készített Morgenstern Imre asztalossal.

Az önkormányzati honlapot Dumyik Bianka fogja kezelni.

Az óvodai felúj ítás előkészítése folyik, Timmer Zoltán NOMBER irányításával

A polgármester elmondja hogy mivel a beadott útfelújítási pályázat nem nyert, saját forrásból

az Újtelepi és Jókai utak részleges felújítását végezteti el egy vállalakozóval.

Tárgyalást folyatatott a Tóth Nándorral a falu közepén levő ingatlan megvásárlása ügyében.



A korábban szóba került kamera rendszer kiépítése ügyében is egyeztetett, pályázat jelenleg

nincs ill. már beadottak nem nyertek. Ennek kiépítése nagyon drága, erre jelenleg nincs

pénzügyi fedezet.

A polgármester beszámolóját a Képviselő-testület egy fő kivétellel elfogadja határozat hozatal

nélkül elfogadja.

Hozzászólás:

Berki András képviselő: Sok minden elkészült, ami szóvá lett téve,de még sok a teendő.

Műfüves pályajó lenne , ha megvalósulna, színpad lenne a rendezvényekre. A szolgáltató ház

közösségi célú használatát is jó lenne megoldani.

Több képviselő is szóvá teszi, hogy nagyobb odafigyelés kell a falu mindennapi életét érintő

ügyekre.

2./ Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra történő igénybenvújtás

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a szociális célú tüzelőanyag

vásárláshoz vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló BM rendelet alapján

támogatási igényt lehet benyújtani a Magyar Államkincstáron keresztül. Az igény bejelentést

elektronikusan és papir alapon is be kell nyújtani.

Karancsság Község Önkormányzata a központi számított adatok alapján max. 194 m3—re

nyújthat be igényt. Az adatlapok rögzítésének határideje szeptember 30. Önerőt nem kell

biztosítania az önkormányzatnak.

Az előző évhez hasonlóan rendeletet is kell alkotni a szociális célú tűzifa rászorultságára

vonatkozóan. Javasolja a pályázat beadását.

Képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve 5 igen és 2 tartózkodás szavazattal, az alábbi

határozatot hozza:

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testületének

16/2016. (IX.8.) határozata

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő—testülete úgy

döntött, hogy támogatási igényt nyújt be a 2016. évi szociális

tüzelőanyag támogatásra vonatkozóan.

A Képviselő-testület a kiírás 6. pontja szerint vállalja, hogy a

szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatatást nem kér.

Az önkormányzat a kedvezményezett települések besorolásáról és a

besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet

alapján önerőt nem köteles biztosítani a támogatási igény

benyújtásához.

Határidő: 2016. szeptember 30.

Felelős: polgármester

3./ 2016 .október 2 —i népszavazás előkészítése

Ajegyző elmondja , hogy a népszavazás során működő bizottságban változást kell

végrehajtani mivel Jónásné Gyurcsó Márta bejelentette, hogy munkahelyet váltott és ezáltal



esetében összeférhetetlenség lépett fel .Ezért helyére Marcsok Attilánét javasolja a

bizottágba , póttagnak pedig Győri Orsolyát megválasztani.

A szóbeli előterjesztést követően a Képviselő—testület 7 egyhangú igen szavazással az alábbi

határozatot hozza:

Karancsság község Önkormányzat Képviselő—testületének

17/2016./IX.8./ határozata

Karancsság Község Képviselő —testülete

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§. (1) bekezdésében

foglalt felhatalmazás alapján helyi választási bizottságtagj ának,póttagjának

az alábbi személyeket választja meg:

Jónásné Gyurcsó Márta Karancsság, Kossuth út 37.szám alatti lakos helyére

Marcsok Attiláné Karancsság, Jókai út 6. szám alatti lakost, a helyi

választási bizottság tagjának. A helyi választási bizottság póttagjának

Győri Orsolya Karancsság Kossuth út 30. szám alatti lakost.

Felelős: polgármester és jegyző

Határidő: értelemszerűen

4./ Önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás

Előterjesztő: Köröskényi Péter jegyző

A 2017—es év elejétől folyamatosan bevezetésre kerül az alkalmazás szolgáltató rendszer,

(a továbbiakban ASP). Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének egyik lényegi eleme az

önkormányzatoknál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka

informatikai eszközökkel történő támogatása. Az önkormányzati feladatellátás

egységességének biztosítása, az ország pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében a

feladatellátáshoz az állam biztosít központi információs rendszer szintű támogatást.

Az ASP technológia alkalmazására, az önkormányzati ASP központhoz történő

csatlakozásokra már sor került egy, az önkormányzatok önkéntes részvételén alapuló

kormányrendelet alapján.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi

CCXXII. törvény rendelkezései alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szerveknek —

így az önkormányzatoknak is — legkésőbb 2018. január elsejétől biztosítaniuk kell a

törvényben előírtak szerint (25. §) az e—ügyintézés lehetőségét. Az állam által ingyenesen

biztosított önkormányzati ASP rendszer ezeket a képességeket az önkormányzatnál —

rendszercsatlakozás esetén — megteremti.

Az ASP technológia segítségével történő önkormányzati feladatellátás-támogatás kiterjesztése

két lépcsőben valósul meg:

a) az önkormányzatok önkéntes részvételével (ASPl projekt);

b) az önkormányzatok kötelező részvételével, országos kiterjesztés (ASP 2.0 projekt).

Az új törvényi és kormányrendeleti szabályozás ennek a technológiának az országos

kiterjesztését célozza úgy, hogy most már kötelezővé teszi az önkormányzatok számára a

csatlakozást.

A projekt az önkormányzatok belső működése támogatásának és az elektronikus ügyintézési

szolgáltatások nyújtásának megvalósítására fókuszál. A Közép—magyarországi régióban

indított fejlesztés hosszú távú célja, hogy a csatlakozó önkormányzatok számára megteremtse

az alapjait egy azonos eljárási alapokon nyugvó, költséghatékony informatikai rendszernek.



Az önkormányzatok az ASP központ jóvoltából jelentős saját beruházás nélkül használhatnak

folyamatos üzletmenetét támogató szakrendszeri szolgáltatásokat, amelyek karbantartása
központilag biztosított. Ez lehetővé teszi, hogy a jogszabályi Változások informatikai követése

is külön befektetés nélkül, gyorsan megvalósuljon.

Az önkormányzati ASP rendszer elemei:

a) szakrendszerek

b) keretrendszer

c) támogató rendszerek, és

d) a Mötv. 114. § (4) bekezdése szerinti önkormányzati adattárház

Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:

a) iratkezelő rendszer

b) önkormányzati települési portál rendszer

c) az elektronikus ügyintézési portál, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást

d) gazdálkodási rendszer

e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer

t) önkormányzati adó rendszerű

g) ipar— és kereskedelmi rendszer

A keretrendszer a szakrendszerek számára egységes felületet és hozzáférést, az egységes

felhasználó—, és jogosultságkezelést, valamint a rendszerszintű menedzsment funkciók

elérését biztosítja.

A helyi önkormányzati ASP rendszer alapinfrastruktúra üzemeltetője a NISZ Zrt.

A helyi önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez:

a.) a keretrendszer és a szakrendszerek igénybevételével (a továbbiakban

rendszercsatlakozás) /erre van most pályázati lehetőség) VAGY

b.) az önkormányzati ASP rendszer által támogatott feladatok önálló informatikai

támogatása mellett — az önkormányzati adattárház számára adatok átadását lehetővé

tevő interfész kiépítésével csatlakozhat. (utóbbit nem támogatja pályázat, az az

önkormányzat telj es költsége)

Az önkormányzati adó rendszer esetében csak rendszercsatlakozásnak van helye valamennyi

helyi önkormányzat esetében.

Az ASP rendszerhez való csatlakozást megelőzően a helyi önkormányzat szolgáltatási

szerződést köt a Magyar Államkincstárral.

2017. január elsejével az önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási rendszeréhez és

önkormányzati adó rendszeréhez csatlakoznak a 4. melléklet szerinti helyi önkormányzatok.
Ebben van benne Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

2017. október elsejével az önkormányzati adó rendszerhez csatlakozik valamennyi helyi
önkormányzat. 2018. január elsejéig az önkormányzati ASP rendszer valamennyi
szakrendszeréhez csatlakozik az összes helyi önkormányzat.

2016. augusztus 15. napján megjelent a ,,Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez" tárgyú KÖFOP—l.2.l—VEKOP—lő kódszámú pályázati
lehetőség, Ságújfalu Község Önkormányzata a pályázati kiírás szerint részt vehet a pályázaton
tekintettel arra, hogy közös önkormányzati hivatal gesztor települése.

A pályázat keretösszege 8,50 milliárd forint.

A pályázatot Ságújfalu Község Önkormányzata nyújthatja be a pályázati kiírás szerint.

Ehhez szükséges a tagönkormányzatok felhatalmazása is a pályázat beadásához. A pályázatot
2016.szeptember 15 -től szeptember 30- ig lehet benyújtani.

A támogatás vissza nem térítendő, támogatás, mely lakosságarányosan 3000 lélekszám alatti
település esetében maximum 6 millió forint lehet.



Az önkormányzatnak a pályázat keretein belül lehetősége nyílik az ASP Kormányrendelet 2.
számú mellékletében meghatározott minimumelvárások megteremtésére (informatikai
eszközök beszerzése).

A szóbeli előterjesztést követően a Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazással az alábbi
határozatot hozza:

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének

18/2016. (IX.8.) határozata

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő- testülete annak
érdekében, hogy az önkormányzat — a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló ZOll.évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában,

illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016 (VIII. 31.)
Korm. rendeletében meghatározottak szerint - az önkormányzati ASP
rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen,
felhatalmazza a Ságújfalu település, mint a Közös Önkormányzati
Hivatal székhelye szerinti önkormányzat polgármesterét, hogy a
Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó önkormányzatok
nevében a KÖFOP-1.2.1—VEKOP-16 azonosító jelű ,,Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"
című felhívás alapján a támogatási jogviszony létrejötte esetén a
kedvezrnényezeti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja Karancsság
Község Önkormányzata, mint Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
tagja nevében és javára.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

5./ Egyebek

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

5.1. A polgármester tájékoztatja képviselőket, hogy az önkormányzat képviselő—testületének
évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást kell tartania, ahol az állampolgárok és a
helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekűkérdést és javaslatot tehetnek a
meghirdetett témakörök mellett. A

A közmeghallgatás megtartására a Nógrád megyei Korrnányhivatal felhívással élt, amit
a képviselőtestület l3/2016./V.3 1/ határozattal elfogadott.

A fentiekre tekintettel a képviselőtestület 7 igen szavazással alábbi határozatot hozza:

Karancsság község Önkormányzat Képviselő-testületének

19/2016./IX 8./ határozata

Karancsság Község Képviselő -Testülete

a Magyarország helyi önkorrnányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény
54.§- ában foglaltakra figyelemmel 2016.szeptembe 23-án,délután 16.00 órára

az István Általános Iskolában megtartandó közmeghallgatást tűz ki.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen



5_.2. Demeter Károly a Méhes—Patak Földtulajdonosi Közösség Elnöke kérelemmel fordult azÖnkormányzathoz , hogy vadvédelmi célú,vadaskerti kerítés létesítéséhez , mint tulajdonosjáruljon hozzá. Ezek a következők.: 064/3,067 és 069hrsz külterület ingatlanok.

A szóbeli előterjesztést követően a Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazással az alábbihatározatot hozza:

Karancsság község Önkormányzat Képviselő—testületének

20/2016./IX 8./ határozata

Karancsság Község Képviselő —testülete

az önkormányzat tulajdonát képező Karancsság külterület
067 hrsz—u ,,árok" művelési ágú ingatlanból 16.518 m 2-t, a
064/3 hrsz-u ,,árok" művelési ágú ingatlanból 1296 mz-t és a
069 hrsz-u ,,út" művelési ágú ingatlanból 5762 m2-t aMénes—Patak
Földtulajdonosi Közösség (3100 Salgótarján, Gyurtyánisi Erdészház)
vadaskert céljából bekerítse és azt vadaskertke'nt üzemeltesse.
A polgármestert felhatalmazza a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat
aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

Ezt követően az polgármester az ülést bezárja.
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JELENLÉTIíV

Karancsság Önkormányzat Képviselő—testületének 2016. szeptember 8-án megtartott

testületi ülésén megjelemekről.

Karancsság község:

Tóth Tihamér polgármester

Berki András képviselő

Dr. Brumár Mihály képviselő

Hajdara Roland képviselö

Horváth Zoltán képviselő

Kászi Richárd képviselő

 

Tőzsér Dezső képviselő

Tanácskozási ioggal meghívottak:

Köröskényi Péter jegyző

Csonka Melinda RNÖ elnöke .......................................



Karancsság Község Polgármesterétől

M E G H i V 6

Magyarország helyi őnkormányzatairól szóló 201 Lévi CLXPOCIXtörve'ny 44-45.§ -ai alapján

Karancsság Község Onkorrnányzat Képviselő-testületét

2016. szeptember 8 —án ( csütörtök) 16.00 órára

Összehívom.

Az ülés helye: Karancsság Község Önkormányzat tanácsterme

3163.Karancsság, Kossuth út 64.szám

Napirendi javaslat

l./ Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

2./ Szociális célú tűzifavása'rláshoz kapcsolódó támogatásra történő igénybenyújtás

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

3./ 2016 .október 2 -—i népszavazás előkészítése

Előterjesztő: Köröskényi Péter jegyző

4./ Önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás

Előterjesztő: Köröskényi Péter jegyző

5./ Egyebek

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Karancsság, 2016. szeptember 1.

  
Tóth Tihamér

polgármester
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