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Karancsság Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének 2017. február 2-án
megtartott ülésének jegyzőkönyve.



Jegyzőkönyv

Készült: Karanesság község Önkormányzat Képviselő—testületének 2017.február 2 —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 RNÖ elnök

Tóth Tihamér polgármester köszönti a képviselőket és a meghívottakat megállapítja, hogy azülés összehívása szabályszerűen történt, képviselö-testületi ülés határozatképes, mivel KásziRichárd képviselő kivételével minden képviselő megjelent . A jegyzőkönyv hitelesítőnekBerki András és Dr. Brumár Mihály képviselőket javasolja.
Az ülés napirendjére és a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatokat a képviselő—testül tagjaiegyhangúlag elfogadják.

A képviselő—testület az alábbi napirendeket tárgyalja:

1./ A polgánnester illetményének és költségtérítésének meghatározása
2./ Alpolgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása
3 ./ Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet elfogadása4./ Javaslat címzetes főjegyzői címre felterjesztésére

5./ NO/TFO/8-72/2017.számú törvényességi felhívás megtárgyalása
6./ Karancsság Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

felülvizsgálata

7./ Egyebek

l./ A polgármester illetményének és költséggritésének meggatározása
Előterjesztő: jegyző

/ előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz/

A jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Magyarország helyi önkormányzatairólszóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény7l. § (2) és (4) bekezdése állapítja meg apolgármesterek illetményét. A törvény ezen rendelkezései 2017. január 1. hatállyalmódosultak. Az illetmény növekedésével természetesen a polgármesteri költségtérítésösszege is emelkedik a nélkül, hogy a 15%-os beállási szint változott volna.

Tóth Tihamér polgármester bejelenti személyes érintettségét.



A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazást

rendelt el.

A képviselő-testület egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás

mellett az alábbi határozatot hozza:

Karancsság község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/201741124 határozata

Karancsság Község Önkonnányzat Képviselő-testülete

Tóth Tihamért a polgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása

ügyében a döntéshozatalból - személyi érintettség miatt nem zárja ki.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A képviselő—testület egybehangzó 5 igen szavazattal, ; ellenszavazat mellett az alábbi

határozatot hozza:

Karancsság község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/20174112.) határozata

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítj a, hogy a

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.

711 § (4) b) bekezdés alapján Tóth Tihamér főállású foglalkoztatási jogviszonyban

álló polgármester illetménye 2017.jnanuár 1 napjától havonta bruttó 398.900 Ft

költségtérítése 2017. január Laapjétól a Magyarország helyi önkonnányzatairól

szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.7l. § (6) bekezdés alapján havonta bruttó 59.800 Ft.

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

2./ Alpolgármester illetményének és költsé érítésének me határozása

Előterjesztő: polgármester

/ előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhőzil

A törvénymódosítás módosítást tartalmaz az alpolgármester illetményére kiterjedően is. A

2014-es választást követően továbbra is a Képviselő—testület hatáskörében maradt, azonban

arra vonatkozóan már törvényi minimum 3 maximum került meghatározásra. A 2016. év végi

jogszabály módosítás azonban a törvényi minimumot állapít meg az alpolgármester részére.

Az Mötv. az alábbi szabályt állapítja meg a társadalmi megbízatású alpolgármester

illetménye tekintetében:

,,A társadalmi megbízatású alpotgármester tiszteletdíját a képviselő—testület állapítja meg úgy,

hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%- át. "

Az illetmény számítási alapja a főállású polgármester illetményének 50 % — a, amely az

előzőekben említettek alapulvételével 398.900 forint.

A Képviselő-testület az alpolgármester illetményét (és hozzá igazodva annak 15 %—os

költségtérítését) legfeljebb a fenti összeg 90 %—ban határozhatja meg.



A fentiek alapján 2017. január Hát a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja

199.500 Ft, ennek 90 %—a 179550 Ft, költségtérítése 27.000 Ft lehet.

Horváth Zoltán képviselő hozzászólásában elmondja, az alpolgármesterre semmi sincs rá

bízva, mint korábban is mondta alkalmazottként kellett volna foglalkoztatni és a így több

irányítási feladatot meg lehetett volna osztanit Nem támogatja az emelést.

Dr. Brumár Mihály és Hajdara Roland képviselők is egyetértenek azzal, hogy szükség

lenne az alpolgármester munkájára, igaz ebbe kell vonni és feladatokat adni.

A napirenddel kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester

szavazást rendelt el

Tőzsér Dezső polgármester bejelenti személyes érintettségét.

Az előterjesztést követően a képviselő—testület egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat

nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

Karancsság község Önkormányzat Képviselő—testületének

3/2017.§II.2.! határozata

Ságújfalu Község Önkormányzat Képviselő—testülete

Tőzsér Dezső a polgármester tiszteletdíjának és költségátalányának

megállapítása ügyében a döntéshozatalból - személyi érintettség miatt

nem zárja ki.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A képviselő—testület egybehangzó 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás

mellett az alábbi határozatot hozza:

Karanosság község Önkormányzat Képviselőatestületének

4/2017.gll.7.j határozata

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1./A helyi önkormányzatánál szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (1)

bekezdésében foglalt jogkörében megállapítja, hogy Tőzsér Desző társadalmi

megbízatású alpolgármester tiszteletdíja 2017. január 1. napjától, - a társadalmi

megbízatású polgármester tiszteletdíjának 62, 98 %-a, azaz havi 125.643 Ft.

2./ A képviselő—testület rögzíti, hogy Tőzsér Dezső alpolgármester

költségtérítése 2017. január 1. napjától a az Upont szerinti tiszteletdíj

15 %—a , azaz 27000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3./ Az egészségüavi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet elfogadása

Előterjesztő: polgánnester

/előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz /

Ismertetésre kerül, hogy a Nógrád megyei Konnányhivatal 2016.évben az egészségügyi

alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendeletek célvizsgálatát végezte. Ennek



eredményeként a NO/TFO/30—439/2016 számon törvényességi felhívásban szólították fel az
önkormányzatot rendelet alkotására.

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (Eatv.) meghatározza a
települési önkormányzat feladatait az egészségügyi alapellátás körében, valamint a települési

önkormányzat képviselő—testületének rendeletalkotási kötelezettségét az egészségügyi
alapellátások körzeteinek kialakításáról. Az Eatv. szerint az önkonnányzati rendelettel
kapcsolatban ki kell kérni a háziorvos és a védőnő, valamint az alapellátásért felelős országos
módszertani intézet véleményét is.

Az előterjesztés mellékletét képező javaslat, rendelettervezet a háziorvos,fogorvos és védőnő,

valamint az Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI) véleményét az önkormányzat

megkapta. Ezek alapján van lehetőség a rendelet megalkotására.

A képviselők részéről a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem

hangzott el, a polgármester szavazást rendelt el az előterjesztésben szereplő rendelet

tervezetéről.

Szavazás után a Képviselő-testülete, egyhangúlag 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet

alkotta meg.

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/20174113.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

4./ Javaslat címzetes főjegyzői címre felterjesztésére

Előterjesztő: polgármester

/ előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz /

A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés szerint lehetőség van
arra, hogy a képviselő-testület döntése alapján címzetes főjegyzői cím adományozását

kezdeményezzen, Jegyző Úr a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv,

alapján megfelel a feltételeknek, ezért javasolja a címzetes főjegyzői címre.

Ez egy erkölcsi elismerés lenne, az önkonnányzatnak plusz anyagi teherrel nem jár. A

javaslatot a Kormányhivatalhoz kell benyújtani, ami a felterjesztésre kerül a Minisztériumba,

majd ott döntenek róla. A benyújtási határidő február 15.

Az előterjesztést követően a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi

határozatot hozza:

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2017. 1112.) határozata

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

,, A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv

253. § (2) bekezdése (Kitty.) ;, alapján kezdeményezi címzetes

főjegyző cím adományozását Ságújfalui Közös Önkormányzati jegyzője

részére: Köröskényi Péter jegyző megfelel a Kttv. 253. § (1) bekezdésében

foglalt feltételeknek azzal l992.február L óta folyamatosan ellátja a jegyzői

feladatokat, és a legmagasabb minősítéssel rendelkezik.



A Képviselő-testütete felkéri a polgármestert, hogy a támogató döntést küldje

meg a székhely község Ságújfalu község Polgármestere részére, hogy a cím

adományozásához szükséges dokumentumokhoz csatolja

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. február 15.

5/. NO/TFO/8-72/2017számú törvényességi felhívás megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

/ előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz/

A jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Nógrád megyei Kormányhivatal

Hatósági Főosztály NO/TF0/8-72/2017 . szám alatt felhívással élt, hogy a képviselő testület

2016.augusztusi ülésén a kitüntetési díj at megállapítását nem zárt ülés keretében tárgyalta és

hozta a l4/2016/VIILSJ határozatát. A Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló 203 1.

évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdése határozza meg , hogy mely esetben tart, illetve

rendelhet el zárt ülést. A kitüntetési ügy tárgyalása kizárólag zárt ülés keretében tárgyalható

és azon kizárólag jogszabályban előírt személyek vehetnek részt.

A feihívás továbbá kifogásolja, hogy nem lett betartva a napirendek előterjesztésére

vonatkozó működési szabályokat tartalmazó SZMSZ előírás , illetve a kitüntetések

előterjesztésére tekintetében a cím alapításról szótő helyi rendeletben foglaltak.

A fentiek alapján felhívják a testület figyelmét, hogy a felhívásban foglaltakat vizsgálja meg

és a jövőben vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően járjon el. A törvényességi

feihívás elfogadásáról illetve esetleges egyet nem értéséről írásos tájékoztatást kérnek.

A szóbeli előterjesztést követően a Képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazással az alábbi

határozatot hozza:

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6i2017./II.2J határozata

Karancsság Község Képviselő-testülete a Nógrád megyei

Kormányhivatal Törvényesség Felügyeleti főosztály

NO/TFO/8—72/2017. szám alatt tett törvényességi felhívásával

egyet ért, azt elfogadja és ajövőben a vonatkozó jogszabályi

rendelkezések maradéktalan betartásával jár el.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgánnester

6,/ Karancsság Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

felülvizsgálata

Előterjesztő: polgánnester

/ előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz /

A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az

alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. A helyi önkormányzat és a

nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás

szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon



belül. A rendeltetésszerű helyiséghasználat, illetve a működéssel kapcsolatos feladatok
biztosítottak, hiszen a Nemzetiségi Önkormányzat és az Önkormányzat között jelenleg is van
együttműködési megállapodás, amelyet a Képviselő—testület legutóbb a 2/2015/Il.l2./

határozatával, a Karanesság Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 1/2016.(II.23.) számú
határozatával a vizsgált felül és hagyott jóvá. A változatlan formában való hatályban tartás
javasolt, mivel változás nem történt.

A képviselő-testület az előterjesztést követően egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi

döntést hozza:

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testületének

7/2017. (11.74 határozata

Karancsság Község Önkormányzata a Roma Nemzetiségi

Önkonnányzattal kötött együttműködési megállapodást

felülvizsgálta és azt 2/2015./II.12./számú határozatának

megfelelően változatlan formában és tartalomban hatályban

tartja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

7./ Egyebek

Berki András képviselő: Ó már korábban is felvetett több dolgot, amiket a véleménye szerint
fontos lenne megvalósitani telephelyvásárlás, műfüves pályaáemető , közmunkások ügye
közösségi ház kialakitása, hirdetőtábla elhelyezése a faluban, közvilágítás bővítés az Újtelepí
útont Úgy érzi ezekből nem valósult meg sok minden ,itt lesz a költségvetés tárgyalása ,ezeket

jó lenne figyelembe venni.

Horváth Zoltán képviselő: Véleménye szerint továbbra sincs továbblépés, nincs megfelelő
fejlesztési elképzelés. Felveti a kamera kihelyezés fontosságát, különös tekintettel az illegális
szemételhelyezés megakadályozására ,főleg a 22.es főút Ságújfalu határában levő

buszmegálló mögötti terület. A mezőri munkaköri leírását szeretné áttekinteni, meg kellene

indítani a községi honlapot. *

Tóth Tihamér polgármester válaszában elmondja, hogy a honlap működtetését az

önkormányzat alkalmazottja vállalta, sajnos a korábban jelentkezö személyek már más

munkahelyen dolgoznak.

Ezt követően az polgármester az ülést bezárja.

Gen Dania A A füg/if
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Karancsság Község Polgármesterétől

MEGHíVÓ

Magyarország helyi őnkonnányzatairól szóló 201 Lévi CLXXXlX.törvény 44—45.§ —ai alapján

Karancsság Község Onkormányzat Képviselő-testületét

2017.február Z-án csütörtök 16.00 órára  

összehívom.

Az ülés helye: Karancsság Község Önkormányzat tanácstenne

3163Karancsság, Kossuth út 64.szám

Napirendi javaslat

l./ Polgármester illetményének és költségtérítésnek megállapítása

Előterjesztő: Köröskényi Péter jegyző

2./ Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésnek megállapítása

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

3./ Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról szóló önkormányzati rendelet

megalkotására

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

4./ Javaslat címzetes főjegyzői címre felterjesztésére

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

5./ NO/TFO/8-72/2017.számú törvényességi felhivás megtárgyalása

Előterjesztő: Köröskényi Péter jegyző

6./ Karancsság Rema Nemzetiségi Önkonnányzattal kötött együttműködési megállapodás

felülvizsgálata

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

7./ Egyebek

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Karancsság, 2017. január 25.

   

Tóth Tihamér

pulgármester

 



JELENLÉTIÉV

Karancsság Önkományzat Képviselő-testületének 2017. február 2—án megtaréott testületi

ülésén megíeientekről

(*

GM 323;  
  

Tóth Tihamér polgánnester

 

Tőzsér Dezső alpolgármester

Berki András képviselő

Dr. Brumár Mihály képviselő

Hajdara Roland képviselő

Horváth Zoltán képviselő

Kászi Richárd képviselö oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Tanácskozási joggal meghívottak:

Köröskényi Péter jegyző Ááá/MA

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



Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2617 1.3. önkormán zati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Karancsság Község Önkonnányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkonnányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § ( 1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015, évi CXXIII. törvény 6, §
(2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében elj áró alapellátásért felelős országos
módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Karancsság község közigazgatási területén területi ellátási
kötelezettséggel működő vegyes háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás
körzetére, az alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi
ellátásra.

Az alapellátás körzetei

2.§

(l) Karancsság község közigazgatási területe egy vegyes (felnőtt és gyermek) háziorvosi
körzetet alkot Ságújfalu és Szalmatercs községek közigazgatási területével.
(2) A háziorvosi alapellátási körzetének székhelye az érintett önkormányzatok erre irányuló
megállapodása alapján: 3163. Karanosság, Kossuth út 60.

(3) A háziorvosi alapellátás ellátási területe Karanosság, Ságújfalu és Szalmateros községek
közigazgatási területe. Telephelyei: 3162 Ságújfalu, Dózsa Gy. út 15 ., 3163 Szalmatercs,
Kossuth u 46.,

3-§

(l) A fogorvosi ellátás és az iskolafogászat vonatkozásában Karancsság község közigazgatási
területe egy fogorvosi körzetet alkot Szécsényfelfalu, Szalmateros, Pilíny, Ságúj falu,
Endrefalva közigazgatási területével.

(2) A körzet székhelye az érintett önkormányzatok erre irányuló megállapodása alapján: 3163
Karancsság, Kossuth út 56.

(3) A fogorvosi körzet ellátja az iskolafogászati feladatokat is.



4.§

(UAZ alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátást
az önkonnányzat társulás formájában Salgótarján és Térsége Önkonnányzatainak Társulása
útján biztosítja. A Társulás székhelye: Salgótarján

(2) A háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti ellátás helye: Salgótarján Szent Lázár Megyei
Kórház KÖZponti Úgyelete, 3100 Salgótarján Füleki út 54 - 56.
(3) A fogorvosi ügyeleti ellátás helye heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon:
3100 Salgótarján, Szerpentin út 19.

5.§

(l) Karanesság község közigazgatási területe Szalmatercs községgel együtt egy védőnői
körzetet alkot Karanosság község Újtelepi út és Jokai utak kivételével.
(2) A védőnői alapellátási körzetének székhelye az érintett önkormányzatok erre irányuló
megállapodása alapján: 3163 Karanosság, Kossuth út 60.

6.§

Az iskola—egészségügyi ellátás a háziorvos és a védőnő együttes szolgáltatásából áll. Az
ellátás Karanosság község közigazgatási területén az alábbi nevelési—oktatási intézményekre
terjed ki: _

- Karancssági Kerekerdő Ovoda

- Karancssági I. István Általános Iskola.

Záró rendelkezések

7.§

lelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Karanosság, 2017.február 2.
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Tóth Tihamér
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Rendelet kihirdetve.

Karancsság, 2017.február 3.
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l_ktatószám: Vl-2416/2/2016

Ugyintézö: Lukácsovics Adrienn

Ságúifaiui Közös Önkormányzati Hivatal

Köröskényi Péter

3162 Ságújfalu, Dózsa György út 15.

Tárgy: Vélemény egészségügyi tárgyú rendelethez

Tisztett Jegyző Úr!

Tájékoztatom, hogy Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének az

egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendetet—tervezetében szereplő

adatok és a köme—tek szerinti fetosztások megfelelőek. U ' '

Budapest, 2017. január 4.

 

Tisztelettel,

 

Dr. Vajer Péter

alapeltátásí igazgató

H—11t3 Budapest, Diószegi út 64.

T/P: tSB—t—BSB—tözto ! F: 4—36—1409—3337

tttkarsagünefmu [ www.nefi.hu



Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Karancssági Kirendeltsége

Karancsság

Kossuth út 64..

3163

Tárgy: Vélemény egészségügyi tárgyú rendelethez

Tisztelt Jegyző Úr!

Tájékoztatom, hogy Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének az

egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet-tervezetében szereplő

adatok és a körzetek szerinti felosztások megfelelőek.

Karancsság, 2017. január 30.

Dr. Angyal istván

háziorvos  



Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Karancssági Kirendeltsége

Karancsság

Kossuth út 64.

3163

Tárgy: Vélemény egészségügyi tárgyú rendelethez

Tisztelt Jegyző Úr!

Tájékoztatom, hogy Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének az

egészségügyi alapeilátási körzetek megállapításáról szóló rendelet—tervezetében szereplő

adatok és a körzetek szerinti felosztások megfelelőek.

Karancsság, 2017 . január 26.

Erdődi Andrea

védőnő
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Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Ságúifalu

Dózsa Gy. út 15.

3162

Tisztelt Cím!

Megkeresésükre, ami a fogorvosi körzet kialakítását illeti — a hat település: Ságújfalu,

Karancsság, Szalmatercs, Piliny, Endrefalva, Szécsényfelfalu vonatkozásában — tudomásul

veszem, elfogadom és vállalom a további működtetését, ugyanis ez eddig is így működött.

Karancsság, 2017. január 30.

ff /"

Tisztelettel: f ;

Dr. BRUMÁR MIHÁLY

fogszakorvos, főorvos dr.Brum-ár ihály

3163 Karancsság, Mikszáth m 3015.

Adószám: 49274284—1-32 fügszakowos
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Előteriesztés a polgármesteri illetmény meghatározására

A 2016—es év végén az Országgyűlés elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól

szóló 201 l. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXXV. törvényt,

amelyben a polgármesteri illetmények 2014-es választás előtti szintjéhez igazították a

lecsökkentett polgármesteri illetményeket.

Fentiek alapján a polgármesteri illetmények szintje az alábbiak szerint került megállapításra:

,,7l . §(2)A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere

megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az

államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről? valamint a Kormány tagj ai és az

államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből,

illetménykiegészitéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével.

(3)A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta

illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott

illetmény 90%-ának összegével.

(4)A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg

a)30%-a az SOOfő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében;

b)40%—a az 501-1500fű lakosságszámú település polgármestere esetében;

c)SO%-a az lSOl—ZOOOfő lakosságszámú település polgármestere esetében;

d)5 5%-a a ZOOl—SOOOfÖ lakosságszámú település polgármestere esetében;

e)60%-a az SOOl—l OOOOfő lakosságszámú település polgármestere esetében;

í)70%-a a 10 OOl—BOOOOfő lakosságszámú település polgármestere esetében;

g)80%-a a BOOOOfő lakosságszám feletti település polgármestere esetében. "

Karancsság Község Önkormányzatának polgármestere tekintetében a fenti jogszabályhely

vastaggal jelölt rendelkezései az alkalmazandó szabályok. A 2014-es évet megelőzően a

Tisztelt Képviselő—testület saj át hatáskörébe tartozott a polgármesteri illetmény megállapítása.

A választásokat követően az Országgyűlés állapítja meg az illetményt, így a Képviselő-

testület tudomásul venni tudja a jogszabályban meghatározottakban foglalt illetmény szintjét.

Az illetmény a fenti jogszabályhely alapján az alábbiak szerint számolandó:

Az államtitkári illetmény (2) bekezdés szerinti összege:

'alapilletmény: köztisztviselői illetményalap lZ-szerese : 12X3 8.650 forint : 463.800 forint;

'illetménykiegészités: alapilletményének 50 %—a : 463.800 forint x0,5 : 231.900 forint;

'illetménypótlék: alapilletményének 65 %—a ": 463.800x0,65 a 301 .470 forint.

Fentieknek megfelelően a polgármesteri illetmény számítás alapja: 997.170 forint.

Karancsság állandó lakosságának számítása alapján polgármesteri illetmény százalékos

határa az Mötv. 7l. § (4) bekezdés e.) pontja alapján a fenti számítási alap 40 % 398.900-ban

az kerül meghatározásra, ennek megfelelően a polgármester illetménye 2017. ianuár 1-től

333300 forint. Az illetményt (tiszteletdíjat) lOO.-Ft—ra kerekítve kell megállapítani a

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXClX. törvény 131. § (1) bekezdése alapján.

Az illetmény növekedésével természetesen a polgármesteri költségtérítés összege is

emelkedik a nélkül, hogy a lS%-os beállási szint változott volna. 2017.január l—töl 59.800.-

Ft/hó összegű költségtérítésre jogosult.

AMötv. rendelkezései alapján a T. Képviselő-testületnek nincs mérlegelésre lehetősége, de

határozatban kell deklarálni, hogy a polgármestert milyen illetmény illeti meg!

Karancsság , 2017. január 26.

 



Előterjesztés : Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésnek megállapításához

A törvénymódosítás módosítást tartalmazott az alpolgármester illetményére tekintettel. A 2014-es

választást követően továbbra is a Képviselő—testület hatáskörében maradt, azonban arra

vonatkozóan már törvényi minimum s maximum került meghatározásra. A 2016. év végi

jogszabály módosítás azonban a törvényi minimumot állapít meg az alpolgármester részére.

Az Mötv. az alábbi szabályt állapítja meg a társadalmi megbízatású alpolgármester illetménye

tekintetében:

.,A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíiát a képviselő—testület állanitia meg úgy.

hogy az nem haladhatia meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíia 90%— át. "

Az illetmény számítási alapja a főállású polgármester illetményének SO % - a amely az

előzőekben említettek alapulvételével 398900 forint.

A, Képviselő—testület az alpolgármester illetményét (és hozzá igazodva annak 15 %-os

költségtérítését) legfeljebb a fenti összeg 90 %—ban határozhatia meg.

A fentiek alapján 2017. január 1—től a társadalmi megbízatású polgármester

tiszteletdíja 199500 Ft, ennek 90 %-a 179.550 Ft, költségtérítése 27.000 Ft lehet.

Jelenleg az alpolgármester tiszteletdíja 104.703 Ft, költségtérítése 15.705 Ft.

Karanesság, 2017. január 26,
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Előterjesztés címzetes főjegyzői cím adományozása

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tvt 253. §—a alapján a miniszterelnök -

a megyei, illetve a fővárosi kormányhivatal javaslatára - határozatlan időre címzetes főjegyzői

címet adományozhat az illetékességi területén tartósan kiemelkedő szakmai munkát végző

jegyzőnek, aki

a)a cím adományozását megelőző tíz évben folyamatosan jegyzői tisztséget tölt be,

b)legmagasabb fokozatú minősítést kap.

A címzetes főjegyzői cim adományozását a képviselő—testület a megyei, illetve a fővárosi

kormányhivatal útján kezdeményezheti, amely a javaslatot köteles a saj át és a jegyzői szakmai

érdek— képviseleti szerv véleményével ellátva a közigazgatási minőségpolitikáért és

személyzetpolítikáért felelős miniszterhez felterjeszteni. A közigazgatási minőségpolitikáért

és személyzetpolitikáért felelős miniszter a beérkezett javaslatokról kikéri a helyi

önkormányzatokért felelős miniszter véleményét. Ezt követően a közigazgatási

minőségpolitikáért e's személyzetpolitikáért felelős miniszter terjeszti fel a miniszterelnöknek

a javaslatokat a címzetes főjegyzői cím adományozására.

A cím adományozására minden évben a Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából kerül

sor.

Ságúj falni Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, Köröskényi Péter több évtizedes

közszolgálati múlttal rendelkezik. Mielőtt a helyi közigazgatásba került egészségügyi

főiskolai diplomájával a közegészségügyi—járványügy szakterületen dolgozott a Salgótarján

VB. Egészségügyi Osztályán 1988-ban az Államigazgatási Főiskolán szerzett okleveles

igazgatásszervező végzettséget.

1992 február l -től Karancsság Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánakjegyzője

Ezidő alatt Mihálygerge Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában helyettes

jegyzőként is tevékenykedett . 1996. január 16. óta dolgozik a Ságújfalu községben,

közigazgatási szakvizsgával rendelkezik. 2003.évtől megbízott jegyzőként dolgozott

Karancsság Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2005. december 3l -—ével

Ságújfaln'es Karanosság községek Körjegyzőséget hoztak létre, melynekjegyzői feladatait

látta el folyamatosan 2013 január l—től létrejött a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal,

ami kibővült Kishartyán községgel A Közös Hivatalijegyzői munkát nagy szakmai

elhivatottsággal lés felelősségérzettel végzi, eredményesen, hatékonyan kamatoztatja 25 éves

közigazgatási gyakorlatát és szakmai felkészültségét. Munkáját a konszenzuskeresés, a

település érdekeivel való azonosulás jellemzi.

A köztisztviselői teljesitményértékele'se során a legmagasabb fokozatú értékelést kapta a

település polgármestereitől. Szolgálati ideje alatt számos országos és helyi választást,

népszavazást koordinált, minden esetben magas szakmai színvonalon

Az önkormányzati szakmai kulcsemberek, a jegyzők erkölcsi és anyagi elismerésének,

megbecsülésének növelését szolgálja a címzetes főjegyzői cím adományozása.

Mindezek alapján úgy gondolom, hogy Köröske'nyi Pétert jegyző érdemessé vált a címzetes

főjegyzői cimre.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterj esztés megvitatására, és az alábbi határozati javaslat

elfogadására.



Határozati Javaslat

....... község Önkormányzatának Képviselő-testület

......J 2017/II. .../határozata

........község Önkonnányzatának Képviselő—testülete ,, Aközszolgálati tisztviselőkről szóló

2011. évi CXCIX. tv ,,. 253. § (2) bekezdése (Km/.) alapján kezdeményezi címzetes főjegyző

cím adományozását Ságújfalui Közös Önkonnányzatí jegyzője részére;

Köröskényí Péter jegyző megfelel a Kttv. 253. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek azzal,

l992.febrár 1. óta folyamatosan ellátja ajegyzői feladatokat, és a legmagasabb minősítéssel

rendelkezik.

A Képviselő—testülete felkéri a polgármestert, hogy a cím adományozásához szükséges

dokumentumokat nyújtsa be a kormányhivatalnak.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. február 15,

Karanesság, 2017.február 2.
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Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének

..../2616. önkormán zati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

   

Karanesság Község Önkonnányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkonnányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény l3.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. §
(2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos
módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Karancsság község közigazgatási területén területi ellátási
kötelezettséggel működő vegyes háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás
körzetére, az alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola—egészségügyi
ellátásra.

Az alapellátás körzetei

2.§

(l) Karancsság község közigazgatási területe egy vegyes (felnőtt és gyermek) háziorvosi
körzetet alkot Ságújfalu és Szalmateres községek közigazgatási területével.

(2) A háziorvosi alapellátási körzetének székhelye az érintett önkormányzatok erre irányuló
megállapodása alapján: 3163, Karancsság, Kossuth út 60.

(3) A háziorvosi alapellátás ellátási területe Karanesság, Ságújfalu és Szalmatercs községek

közigazgatási területe. Telephelyei: 3162 Ságújfalu, Dózsa Gy. út 15., 3163 Szalmatercs,

Kossuth u 46.

3.§

( l) A fogorvosi ellátás és az iskolafogászat vonatkozásában Karancsság község közigazgatási
területe egy fogorvosi körzetet alkot Szécsényfelfalu, Szalmatercs, Piliny, Ságújfalu,

Endrefalva közigazgatási területével.

(2) A körzet székhelye az érintett önkormányzatok erre irányuló megállapodása alapján: 3163

Karancsság, Kossuth út 56.

(3) A fogorvosi körzet ellátja az iskolafogászati feladatokat is.



4.§

(1)Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátást

az önkormányzat társulás formájában Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása

útján biztosítja. A Társulás székhelye: Salgótarján

(2) A háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti ellátás helye: Salgótarján Szent Lázár Megyei

Kórház Központi ügyelete, 3100 Salgótarján Füleki át 54 — 56.

(3) A fogorvosi ügyeleti ellátás helye heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon:

3100 Salgótarján, Szerpentin út 19.

5.§

(1) Karancsság község közigazgatási területe Szalmatercs községgel együtt egy védőnői

körzetet alkot Karancsság község Újtelepi út és Jókai utak kivételével.

(2) A védőnői alapellátási körzetének székhelye az érintett önkonnányzatok erre irányuló

megállapodása alapján: 3163 Karanosság, Kossuth út 60.

6. §

Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és a Védőnő együttes szolgáltatásából áll. Az

ellátás Karancsság község közigazgatási területén az alábbi nevelési-oktatási intézményekre

terj ed ki:

— Karanessági Kerekerdő Óvoda

— Karanessági I. István Általános Iskola.

Záró rendelkezések

7.§

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóth Tihamér Köröskényi Péter

polgármester jegyző

Rendelet kihirdetve.

Karancsság, 2017 .............

Köröskényi Péter

jegyző



ELÖTERJESZTÉS

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: Az egészégügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

javaslat

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (Eatv.) meghatározza a települési

önkonnányzat feladatait az egészségügyi alapellátás körében, valamint a települési önkormányzat

képviselö-testületének rendeletalkotási kötelezettségét az egészségügyi alapellátások körzeteinek

kialakításáról.

,5. § (l) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,

b) afogorvosi alapellátásról,

c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ésfogorvosi ügyeleti ellátásról,

d) a védőnői ellátásról, és

e) az iskola—egészségügi ellátásról "

,, ó.§ (]) A települési önkormányzat képviselő-testülete — a Kormány által kijelölt praxiskezelő által

megadott szempontokat figyelembe véve —- rendeletben megállapig'a és kialakítja az egészségügyi

alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett

települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásban határozzák meg. "

Az önálló orvosi tevékenységről 2000. évi II. törvény 2. § (l )—(2) bekezdése szerint:

,, háziorvos önálló orvosi tevékenységet - akadályoztatásánakjogszabályban meghatározott eseteit kivéve

— csak személyesen folytathat az önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben, a praxisjogot

engedélyező határozatjogerőre emelkedésétől. A praxisjog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység—

törvényben meghatározott kivétellel - csak a települési önkormányzat rendeletében meghatározott

háziorvosi körzetbenfolytatható, "

Az Eatv. 5.§ (2) bekezdése szerint az önkormányzati rendelettel kapcsolatban ki kell kérni a háziorvos és

a védőnő véleményét:

,, 5.§ (2) Az alapellátás nyújtását érintő jogviszony megváltoztatásáról szóló döntésének meghozatala

során a települési önkormányzat kikéri az alapellátást végző orvos; illetve védőnő véleményét. "

A 6.§ (2) bekezdés alapján pedig: ,,A 6. § (2) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és kialakítása

során ki kell kérni az alapellátásértfelelős országos módszertani intézet véleményét is. "

Az előterjesztés mellékletét képező javaslat, rendelettervezet a jelenlegi körzetbeosztást, illetve az érintett

települések közigazgatási területét tünteti fel. A rendelettervezet képviselö-testület által történő

elfogadását követően kerülne sor a háziorvosok és védőnő, valamint az Nemzeti Egészségfejlesztési

intézet (NEFI) véleményének beszerzésére. A vélemények önkonnányzathoz történő megérkezését

követően van lehetőség a rendelettervezet megtárgyalására és a rendelet megalkotására.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az egészségügyi alapellátási körzetekről

szóló önkormányzati rendelet tervezetét megtárgyalni szíveskedjenek.

__X N

Tóth Tihamér

polgármester

 

v szó.; ' -

tja % ? N m;; a),;   
Karancsság, 2017.
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EGYÚTTMÚKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

(TERVEZET)

mely létrejött:

Karancsság Község Önkormányzata (székhely: 31363 Karanosság, Kossuth út 64, adószám: 15451419-

2—12) képviseletében eljáró Tóth Tihamér polgármester,

Ságújfalu Község Önkormányzata (székhely: 3162 Ságújfalu, Dózsa Gy. út lő., adószám: 15451392—2—

12) képviseletében eljáró Szentes Attila polgármester,

(a továbbiakban együtt Felek) között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

Az Együttműködési Megállapodást a Felek az egészségügyről szóló 2015 évi CXXII törvény 6 § (1)

bekezdése a területi védőnői ellátásról szól 49/2004/V21/E.SZCS.M rendelet rendelkezései alapján

kötötték meg.

1) A ságújfalui székhelyű védőnői körzet működési (ellátási) területe Ságújfalu Község Önkormányzata

Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati

rendeletben meghatározott területekre terj ed ki mely magában foglalja Ságújfalu község teljes területét

és Karanosság község közigazgatási területéből Újtelepi és Jókai utcáit.

2) Az 1. pontban meghatározott körzet székhelye: Ságújfalu

3) A Megállapodás 2017 napjától határozatlan időre jön létre, a megállapodás módosításához

felmondásához a felek egyetértése szükséges.

4) A Felek megállapodnak abban, hogy vitás ügyek rendezéséhez hatáskörtöl függően a Salgótaráni

lárásbíröság, illetve a Balassagyarmati Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A Felek az

Együttműködési Megállapodást elolvasás és értelmezést követően, szabad akaratukból jóváhagyólag írták

alá.

Karanosság , 2017 ...................

Tóth Tihamér " Szentes Attila

Karancsság Község Önkormányzatának Ságújfalu Község Önkormányzatának

polgármestere polgármestere

Ellenjegyezte:

Köröskényi Péter

jegyző
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EGYÚTTMÚKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

(TERVEZET)

mely létrejött .

Endrefalva Község Önkormányzata (székhely: 3165 Endrefalva, Besztercebánya út 53., adószám:

15451251—2-12) képviseletében eljáró Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester,

Szécsényfelfaln Község Önkormányzata (székhely: 3135 Szécsényfelfalu, Kossuth út 30., adószám:
15451419-2-12) képviseletében eljáró Keresztes Imre polgármester,

Piliny Község Önkormányzata (székhely: 3134 Piliny, Losonci út 25., adószám: 15451385—2-12)
képviseletében eljáró Lehóczki Szabolcs polgármester,

Szalmatercs Község Önkormányzata (székhely: 3163 Szalmatercs, Kossuth út 48., adószám:
15451402-2-12) képviseletében eljáró Takács Tamás polgármester,

Ságújfalu Község Önkormányzata (székhely: 3162 Ságújfalu, Dózsa Gy. út 15., adószám: 15451392-2—
12) képviseletében elj áró Szentes Attila polgármester,

Karanosság Község Önkormányzata (székhely: 3163 Karanosság, Kossuth út 64. adószám: 15451419-

2-12 képviseletében elj áró Tóth Tihamér polgármester,

(a továbbiakban együtt Felek) között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

Az Együttműködési Megállapodást a Felek az egészségügyről szóló 2015. évi CXXII. törvény 6. § (1)

bekezdése, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, és az önálló orvosi

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendelet

rendelkezései alapján kötötték meg.

1) A fogorvosi ellátás és az iskolafogászat vonatkozásában egy körzetet alkot Endrefalva,

Szécsényfelfalu, Szalmatercs, Piliny, Karancsság, Ságújfaln közigazgatási területe:

2) A körzet székhelye az érintett önkormányzatok jelen megállapodása alapján: 3163 Karancsság,

Kossuth út 56.

3) A fogorvosi körzet ellátja az iskolafogászati feladatokat is.

4) Az érintett önkonnányzatok képviselő-testületei vállalják, hogy önálló rendeletben szabályozzák az

egészségügyi alapellátási körzetellátást,

5) A Megállapodás 2017. napjától határozatlan időre jön létre, a megállapodás módosításához,

felmondásához a felek egyetértése szükséges.

6) A Felek megállapodnak abban, hogy vitás ügyek rendezéséhez hatáskörtől függően a Balassagyarmati

Járásbiróság, illetve a Balassagyarmati Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki, A Felek az

Együttműködési Megállapodást elolvasás és értelmezést követően, szabad akaratukból jóváhagyólag írták

alá:

Kelt, ....................... , 2017. ...................

Csóriné Botyánszki Ágnes Keresztes Imre Lehoczki__Szabolcs

Endrefalva Község Onkonnányzata Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Piliny Község Onkormányzata

polgánnester polgánnester polgánnester

Takács Tamás Tóth Tihamér Szentes attila

Szalmateres Község Önkormányzata Karancsság KÖZSég Önkormányzata Ságújfalu Község Önkormányzata

polgármester polgánnester polgármester

Ellenjegyezte:

Vincze Nikolett Kereszti Márta Köröskényí Péter

Jegyző jegyző jegyző



,,TERVEZET ,,

EGYÚTTMÚKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött

Karanesság Község Önkormányzata (székhely: 3163 Karancsság, Kossuth út 64. , adószám: 15451419-

2—12.) képviseletében eljáró Tóth Tihamér polgármester,

Ságújfalu Község Önkormányzata (székhely: 3162 Ságújfalu, Dózsa Gy.út 15. adószám115451392-

2—12.) képviseletében eljáró Szentes Attila polgármester,

Szalmatercs Község Önkormányzata (székhely: 3163 Szalmatercs, Kossuth út 48., adószám:

15451402-2—12) képviseletében eljáró Takács Tamás polgármester,

(a továbbiakban együtt Felek) között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

Az Együttműködési Megállapodást a Felek az egészségügyről szóló 2015. évi CXXII. törvény 6. § (1)

bekezdése, valamint az Önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II, törvény, és az önálló orvosi

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23 .) kormányrendelet

rendelkezései alapján kötötték meg.

1) A karanessági háziorvosi körzet müködési (ellátási) területe egy körzetet alkot ,Karancsság,

Szalmateros, és Ságújfalu teljes közigazgatási területét foglalja magában.

2) A körzet székhelye az érintett önkonnányzatok jelen megállapodása alapján: 3163 Karanesság,

Kossuth út 60.

3) A háziorvosi körzet ellátja az iskola-egészségügyi feladatokat is.

4) Az érintett önkormányzatok képviselő—testületei vállalják, hogy önálló rendeletben szabályozzák az

egészségügyi alapellátási körzetellátást.

5) A Megállapodás 2017. .. .. napj ától határozatlan időre jön létre, a megállapodás módosításához,

felmondásához a felek egyetértése szükséges.

6) A Felek megállapodnak abban, hogy vitás ügyek rendezéséhez hatáskörtől Higgően a Salgóztarjáni

lárásbíróság, illetve a Balassagyarmati Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A Felek az

Együttműködési Megállapodást elolvasás és értelmezést követően, szabad akaratukból jóváhagyólag irták

.,........................... , 2017. ...................

Tóth Tihamér Szentes Attila Takács vTamás

Karanesság Község Önkormányzat Ságújfalu Község Onkormányzat Szalmateros Község Ónkonnányzata

polgármestere polgármester polgármestere

Ellenjegyezte:

Köröskényi Péter Vincze Nikolett

jegyző jegyző
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Előzetes hatásvizsgálat

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének

az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendeletéhez

A tervezett jogszabály hatásai

a.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

Ságújfalu Község Önkormányzatának Képviselő—testülete a rendelet megalkotásával biztosítja az

egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5—6. §—ában meghatározott alapellátási

kötelezettség megvalósitását.

b.) környezeti és egészségi következményei:

A rendelet által szabályozott alapellátási körzetek biztosítják, hogy a településen élők közül mindenki

hozzájuthasson háziorvosi, védőnői alapellátáshoz, ügyeleti ellátáshoz. A kisgyermekek, valamint a

nevelési és oktatási intézmények gyermekei és tanulói számára biztosított az iskola-egészségügyi ellátás.

Az alapellátás célja az orvosi feladatok ellátásának biztosítása, egészségügyi preventív tevékenység

ellátása.

c.) adminisztratív terheket bdabzásoló hatásai:

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi állomány rendelkezésre áll. Az ellátási kötelezettséggel

rendelkező szolgáltatók érvényes működési engedéllyel rendelkeznek.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az egészségügyi alapellátás körzetei meghatározásáról szóló rendelet elfogadását magasabb szintű

jogszabály, az egészségügyi alapellátásról szóló törvény teszik kötelezővé. A helyi önkormányzat a

rendelet megalkotásával törvényi kötelezettségének tesz eleget.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

A rendelet végrehajtásához az önkormányzat megfelelő intézményrendszerrel rendelkezik. Az alapellátás

egyrészt a szolgáltatóval kötött szerződés, illetve társulás útján valósul meg.



,, TERVEZET ,,

Együttműködési megállapodás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27.§ (2) bekezdése alapján Ságújfalu KözségÖnkormányzata (továbbiakban: helyi önkormányzat) 3163 Karancsság, Kossuth út 64.,képviseli: Tóth Tihamér polgármester és a Karancssági Roma mzetiségi Önkonnányzat(továbbiakban: helyi nemzetiségi önkonnányzat) 3163 Karancsság, Kossuth út 64.,képviseli: Csonka Melinda Elnöke, együttműködésének szabályait az alábbimegállapodásban rögzítik:

A megállapodás az alábbi jogszabályokon alapul:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Tv.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/1201 l.(XII.31.) Korm.rendelet, Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéneksajátosságairól szóló 249/2010.(XII.24.) Korm. rendelet.
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(1.11.)K0rm. rendelet, B a költségvetési
szervek belsö kontrollrendszeréröl esés belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.3 1 .)
Korm. rendelet. A megállapodás tartalmazza Ságújfalu Község Önkonnányzata és a
Ságújfalui Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködés részletes szabályait éseljárásrendjét az alábbi feladatok kapcsán:

A helyi nemzetiségi önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltétele.
Költségvetés, beszámolás, gazdálkodás.

Az önkormányzat képviselete a nemzetiségi önkormányzat ülésein.
Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje,
Az együttműködés egyéb területei.

A helyi nemzetiségijnkonnánvzat működésének személyi és tárgyi feltételeiA helyi
önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére a testületi üléseinek megtartásáhozés ügyintézési feladatok ellátásához térítésmentesen biztosítja az önkonnányzati feladat
ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség használatát, továbbá
a helyiség inhastmktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket és fenntartási költségeket viseli.
A települési önkormányzat a helyiséghasználatot a községháza tárgyalótennében biztosítja ahónap első és harmadik hetének hétfői napjain 8 órától 16 óráig. ,,Az Önkormányzat a
közmeghallgatások és az egyéb - kötelező feladatok ellátását szolgáló - rendezvények
megtartásához szükséges működési feltételek biztosítása. A jelnyelv és a speciális
kommunikációs rendszer használatának biztosítása igény esetén."
A helyi önkonnányzat segítséget nyújt a testületi ülések előkészítése során a meghívók,
előterjesztések előkészítése, testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása terén.A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatban a nyilvántartási
feladatokat (költségvetés készítése, könyvvezetés, beszámoló készítés, adóbevallások
készítése, banki ügyintézés, törzskönyvi nyilvántartás) Ságújfalui Közös Önkonnányzati
Hivatal Karancssági Kirendeltsége (továbbiakban: hivatal) látja el. A feladatok ellátásáhozkapcsolódó költségeket a helyi önkormányzat viseli.



II.

A költségvetés elkészítésének és elfogadásának, a költségvetési infomáeió-szolgáltatás, és

aköltségvetési gazdálkodás bonvolításának szabálvaí

Jelen szabályozás részletesen tartalmazza a helyi önkonnányzat és a települési nemzetiségi

önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat: - a költségvetés tervezésének és

elfogadásának eljárási rendjére, - a költségvetési gazdálkodás bonyolításának általános

rendjére, - a beszámoló készítésének és jóváhagyásának eljárási rendjére, - a számviteli,

pénzügyi és információ—szolgáltatási tevékenység végzésének általános rendjére, valamint

— a belső ellenőrzés elvégzésének rendjére vonatkozóan. Jelen szabályozás kiterjed az

államháztartáson kívülről szánnazó pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos feladatok

ellátására

A költségvetés tervezésének és elfogadásának ellárási rendie __

Karancssági Roma Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban: RNO) költségvetésének

elkészítése a RNÓ feladata. A költségvetés előkészítési munkájában az RNÖ elnöke vesz

részt.

A költségvetés összeállításának szabályai:

A költségvetési koncepció összeállítása előtt a jegyző az RNÖ elnökével

áttekinti a következő költségvetési évre vonatkozó feladatokat és bevételi

forrásokat.

. Az elkészített költségvetési koncepciót az RNÖ elnöke október 31 —ig nyújtja be

az RNÖ képviselő-testületének.

. Az RNÖ költségvetési határozatának előkészítése során ajegyző az RNÖ

költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat - a költségvetési

törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását követően - közli az

RNÖ elnökével.

. A költségvetés előteijesztésekor az RNÖ képviselő-testülete részére tájékoztatásul

a következő mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indokolással együtt

bemutatni:

a. ) az RNÖ költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat

felhasználási tervét, b.) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését

évenkénti bontásban és összesítve,

c. ) a közvetett támogatásokat - így különösen az

adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást,

es

el. ) a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait

főbb csoportokban és a tervszámoktől történő esetleges eltérés főbb indokait.

. Az RNÖ éves költségvetésének határozat tervezetét az RNÖ elnöke a központi

költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig terjeszti

az RNÖ képviselő—testülete elé. A költségvetés elfogadásáról az PNÖ önállóan

határozatot hoz, melyet haladéktalanul eljuttat ajegyző részére.

. A települési önkormányzat az RNÖ költségvetésére vonatkozóan nem

rendelkezik döntési jogosultsággal.



. A települési önkormányzat az RNÖ határozatának törvényességéért, a bevételi és

kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem tartozik.

. Az esetleges adósságrendezési eljárás során az RNÖ tartozásaiért a települési

önkormányzat felelősséggel nem tartozik.

Elemi költségvetés készítése:

' Az RNÖ által jóváhagyott elemi költségvetésről az államháztartás információs

rendszere keretében adatszolgáitatást kell teljesíteni, melyet a Nemzetiségi

Önkormányzat tekintetében a rendelkezésre bocsátott adatok alapján a Hivatal

teljesit.

. A Hivatal készíti el a nyomtatványgarnitúrák felhasználásával az RNÖ

költségvetését. Az elkészített garnitúrát az RNÖ elnöke és a pénzügyi

ellenjegyzésre jogosult irja alá.

A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai:

. Az RNÖ költségvetési határozatában megjelenő bevételi és kiadási előirányzati

módosításról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Kormány

rendeletében meghatározott esetekben, saját hatáskörben az RNÖ képviselő—

testülete dönt.

. Ha az RNÖ év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert

többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről az RNÖ

elnöke tájékoztatja az RNÖ képviselő-testületét.

. A költségvetési határozat módosításáról az RNÖ elnöke negyedévenként, de

legkésőbb a tárgyév december 31-ig tájékoztatást ad a jegyzőnek.

A költségvetési gazdálkodás bonyolításának általános rendje

A Hivatal az RNÖ gazdálkodásának végrehajtó szerve, a Hivatal ügyrendjében

meghatározottak szerint. Az RNÖ gazdálkodása a Hivatal számviteli politikájában,

valamint belső szabályzataiban foglaltak szerint történik. Az előirányzatok

felhasználására vonatkozó kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési és

érvényesítési szabályok az alábbiak:

A kötelezettségvállalás rendje:

. A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat

terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és más fizetési kötelezettségekkel

csökkentett összegű eredeti vagy módosított kiadási előirányzatok mértékéig

kerülhet sor.

. A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére történő kőtelezettségvállalás

esetén a pénzügyi teljesítésnek —- a Kormány rendeletében foglalt kivételekkel -

legkésőbb a

. költségvetési év december 31—éig meg kell történnie.

. A határozatlan idejű vagy a költségvetési évet követő év június 30-át követő

időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fizetési

kötelezettség esetén



a )a december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségek mértékéig a költségvetési év,

b )a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségek az esedékesség szerinti

év kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettség.

Az RNÖ költségvetési előirányzata terhére fizetési, vagy más kötelezettséget

vállalni (megrendelés, megbizásadás, szerződéskötés, megállapodás, ígérvény),

vagy ilyen követelést előírni az RNÖ elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott

RNÖ képviselő jogosult, összeghatárra tekintet nélkül.

. Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi

teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. A kötelezettségvállalás

előtt meg kell győződnie a kötelezettségvállalónak arról, hogy a kiadás

teljesítéséhez a fedezet rendelkezésre áll.

. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat

rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontban a pénzügyi fedezet biztosított, és

a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a 6. pontban előírtaknak a

pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, a

kötelezettségvállaló szerv vezetőjét. Ha a kötelezettségvállalő szerv vezetője a

tájékoztatás ellenére is utasítást ad a pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi

ellenjegyző köteles annak eleget tenni és e tényről haladéktalanul írásban értesíti az

RNÖ képviselőtestületét. A képviselő—testület a tájékoztatás kézhezvételétől

számított 8 munkanapon belül köteles megvizsgálni a bejelentést, és

kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást.

. A pénzügyi ellenjegyzést a Hivatal állományába tartozó, a jegyző által kijelölt

személy végzi.

. Minden kötelezettségvállalásról szóló, aláírt és ellenjegyzett okmány egy példányát

az RNÖ irattárába, valamint a pénzügyi kötelezettség nyilvántartása célj ából a

keltezést követő 5 munkanapon belül a Hivatal részére is le kell adni.

. A kifizetésekre minden esetben írásbeli kötelezettségvállalás szükséges.

. A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan a Hivatal olyan analitikus

nyilvántartást vezet, amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás

összege.

Á teb'esítéságazolás, az érvényesítés és ellenjegyzés rendje:

. A teljesítés igazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni

kell a kiadás telj esítésének ellenszolgáltatást is magában foglaló

kötelezettségvállalás esetében - ha a kifizetés vagy annak egy része az

ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes - annak teljesítését. A teljesítés

igazolója az RNÖ elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott személy lehet.

. A telj esítés igazolás alapján az érvényesitőnek ellenőriznie kell az

összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megfelelő ügymenetben az Áht,

az Ávr. és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(l.l lt) Korm. rendelet,

továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották—e.



Az utalványozás

. Az RNÖ költségvetési kiadásai teljesítésének elrendelésére a települési nemzetiségi

önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.

. Az utalványozás a Hivatalban rendszeresitett ,,Utalvány" nyomtatványon és minden

esetben írásban történik.

A kiadások utalványozása az érvényesített okmányok alapján történik.

. A kiadások teljesítésének alapja a hatályos számviteli jogszabályoknak megfelelően

kiállított bizonylat. A bizonylat az RNÖ törvényi előírásokban meghatározott feladatai

ellátása során felmerült kiadásokra vonatkozhat.

. Készpénz a házipe'nztárból akkor fizethető ki, ha az RNÖ elnöke a kifizetés

teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla) bemutatja és szándékát

a pénzfelvételt megelőző napon a Hivatalban jelzi.

Összeférhetetlense'gi szabályok

A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében

azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem

lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló

személlyel. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és

teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közeli hozzátartozója vagy

magajavára látná el. Kötelezettséget vállaló szerv a kötelezettségvállalásra, pénzügyi

ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásrajogosult személyekről és

aláírás-mintájából a belső szabályzatban foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet.

A beszámoló készítésének ésjóváhagyásának eUárási rendje

Beszámolási kötelezettség

Az RNÖ elnöke a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről

szeptember lS-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor

írásban tájékoztatja az RNÖ képviselő-testületét. A zárszámadásról szóló határozattervezetet

az RNÖ elnöke a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti az RNÖ

képviselő-testülete elé. Az államháztartás információs rendszere felé az RNÖ az időközi

költségvetési jelentést az év első három hőnapjáról április Zil-áig, azt követően havonta, a

tárgyhót követő hónap 20-áig, a költségvetési év tizenkét hónapjáről a költségvetési évet

követő február S-éig telj esiti. Az RNÖ az időközi mérlegj elentést a tárgynegyedévet követő

hónap 20. napj áig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet

követő február 5. napjáig, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának

határidejével megegyezően nyújtja be. Az elkészített garnitúrát az RNÖ elnöke és a pénzügyi

ellenjegyzésre jogosult írja alá. A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli

szabályok szerint éves költségvetési beszámolót kell készíteni az alábbiak szerint, melyet az

RNÖ einöke hagy jóvá. A Hivatal készíti el a jogszabályban rögzített beszámolókat a

meghatározott nyomtatványgarnitúrák felhasználásával. Az RNÖ—re vonatkozó űrlapok

elkészítésében az RNÖ elnöke is közreműködik.

A Hivatal az RNÖ adatait tartalmazó időközi és éves jelentéseket, beszámolókat az előírt

határidőre benyújtja a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez.

Az RNÖ elnöke az RNÖ költségvetési határozatának időarányos teljesítéséről mindhárom

beszámolási időszakra vonatkozóan beszámol az RNÖ képviselő—testületének.



Jogkövetkezrne'nyek:

Amennyiben az RNÖ adott költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott

költségvetéssel és zárszámadással, illetve nem tett eleget beszámolási kötelezettségének, úgy

a költségvetés és zárszámadás elfogadásának, illetve a beszámoló elkészítésének határidejét

követő hónaptól az állami támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül, a felfüggesztés a

mulasztás megszüntetését követő hónaptól szűnik meg.

A települési önkormányzatot, továbbá a Hivatalt nem terheli felelősség, amennyiben

bizonyítható, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmaradása az RNÖ működésének

hiányosságai miatt következett be.

Az RNÖ vagyonának jogellenes felhasználása esetén — amennyiben a volt tisztségviselő,

vagy volt képviselő személyes felelőssége nem állapítható meg — a volt elnököt,

elnökhelyettest és a volt képviselő—testületi tagokat egyetemleges felelősség terheli,

kivéve, ha egyértelműen igazolható, hogy a jogtalan felhasználást eredményező döntés

ellen szavazott.

A számviteli, pénzügyi és információszolgáltatási tevékenység végzésének általános rendje

' Az RNÖ a Hivatal Számviteli politikája alapján szervezi számviteli? pénzügyi és

informatikai tevékenységét.

. Az RNÖ felhatalmazza a Hivatalt, hogy az Áht. 108. § (l)—(2) bekezdése szerinti,

az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatás

teljesítése érdekében a Magyar Allamkinestár által biztosított rendszerekbe

elektronikus úton adatot szolgáltasson.

. 3. A kincstár nyilvános és közhiteles törzskönyvi nyilvántartást vezet a

nemzetiségi önkormányzatokról. Az RNÖ törzskönyvi nyilvántartásában

szereplő adatok változásával kapcsolatos bejelentést a Hivatal törzskönyvi

nyilvántartásának kezelésével megbízott köztisztviselője látja el.

. Az RNÖ adózással kapcsolatos bevallási kötelezettségének a Hivatal e feladattal

megbízott köztisztviselője elektronikus úton (szükség szerint papír alapon) tesz

eleget.

' Az RNÖ a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat a települési

önkormányzat számlavezetőjénéi a Szécsényi OTP Banknál vezetett 11741062—

15787750 számú Karancssági Roma Nemzetiségi Önkormányzat önálló

pénzforgalmi számlán bonyolitja. A számla kezelésével kapcsolatos feladatokat

a Hivatal látja el.

. A Hivatal biztositj a, hogy a főkönyvi és analitikus nyilvántartás során az RNÖ

bevételei és kiadásai elkülönítetten kerüljenek kimutatásra.

o Az RNÖ költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról a Hivatal adatot

szolgáltat az RNÖ elnöke részére.

Belső ellenőrzés elvégzésének renajie

Az RNÖ jogszabályban előírt belső ellenőrzési feladatait a Hivatal belső ellenőrzési

feladatellátása keretében látja el. A belső ellenőrzés megállapításának realizálása az

RNÖ elnökének feladata.

Jelen Együttműködési megállapodás Karancsság Község Képviselő-testületének és

Karanessági Roma Nemzetiségi Onkormányzata képviselő—testületének jóváhagyó

határozatával válik hatályossá.

Karancsság, 2017.febraár

Tóth Tihamér Csonka Melinda

polgármester RNÖ elnöke
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Magyarország Alaptörve'nye 34. cikk (4) bekezdése eiem'e'n, valamin? Magyarországé-sawönkormányz—amiröl szófó 2011. évi CLXXXHX. törvény ítevábeáekben: Mötv.) ?32. § §?)bekezdés e) pontjában fcgíaft jogkörben eijerve Kerencseág Község %iivnácermenyzeíeKepvésew—áeswiete (továbbiakban: kepviseíö—Éestulet) 29363. eugusziue 5—3 nyíiá ürÉ—esemeée;Jegyzőkönyve törvényességi feíüivízege'lsta mamám ez eie'bbi

törvényesség %!hívássai ések:

A képvieeiöetestüiet fenti üresen a í4l20?6.(V§H.5,) határezetáva! Mangó Aístvemkiemefkedő társadafmí tevékenysége elismeréseként ,,Kerancsságert" eíiemerő- címhenrészesíteáie.

: A A - * -Aszötv. 46. § (2) bekezdése határozza meg, hogy a képviselő—testület mely esetekbentar? Slietve rendelhet eE zárt üiést, meEyek a következők:,
. a .a) *"ZárÉ üíési tart önkormányzeü hatósági, összeférhetetáenségi, meítatianságí, "kitümetéei ügy tárgyaüásakof, íegye£mi büntetés kiszabása, va§amintvagyonnyiletkozaüal kapcsolatos eíjárás eseten;

"bf) zárt üÉést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, feímeníés,-vezetöi megbízásadása, annak visszavenása, fegyelmi efjára's megindítása és áíiásfogíefást Egényíöszemééyá ügy tárgyalásakor;
A — x "ácízárí üiést rendeEhet e! a vagyonáveá vaíó rendelkezés eseíén, %ove'beá ezáiteáezkéírí- peÉyázetf feitéteíeinek meghatározáseker; e eáiye'zet tárgyatáeakorphe a vnyáíxfánosJ 'fááfgyaiás az önkormányza? vagy más érintet-e ezíeái erdeket SéY'ÉS-nél " f"

Éekíntefád ez Mötv. hivatkczoü szabáÉyezáeára,_ Kereeceság KözeegGnkmmáeyzatának Képvisegő-áestüéeae Wgezebáyséwe mááon mem meg kes—etéeee. tárgyam a kiáüníetési ügyet.

A poígármeeter e kepviseiö—testüiezet eyéáá ülés kereáeeee tárgyaiand'ó vaktuáíis ügyekáfáekintesen nepirendde§ hívta össze. és e képweeiö—testwe? és a fene napireneei fogadtael. A kííünteiesi j'avesíeÉ megtárgyalása nepErend nem kez—ma eáfegadásre ez meg.nep§rendje§ között, annak eltenéfe; hegy az önkormányza? és szervei SzervezeténeeMüködési Szebáiyzaiáróí szóiö 'i!2€)15.(££.'§3.3 (önkormányzata rende£eí (továbüakben:S£MSZ) €2.§ (2) bekezdése szerin? e eeí'gármester a %ewezeáten kfvüü napirendet isszavazásra bocsátja, meíyröi e képviseíö—testütet egyszerű szótöbbséggef határoz;" A
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képviseiö—tesmiet a T?/ZGGS.(XI.1GJ önkermányza'zá rendeietévei aáapíáoüa a
,,Karancsságért" elismerő címei. mely rendele? 4_§ (2) és (3) bekezdéseé értelmében azeiísmerö cím adományozásara vonatkozó javasiat mináen év mágus 31—íg nyújáható be agoígármesterhez, meiyeű a poégág'mesíer a soron következő rendes üíésen terjeszt a
képviseiö-tesáüiet elé. A paigármesáer a gavaslatot ennek eílenére nem a soron következő
júiius 5—3 üiésen, hanem az augusztus 11—i üíésen terjeszteáte be. illetve a jegyzőkönyvböisegyérteimüen nem áífapííhaáé meg; hegy a jav-353610? ki teíte és mikor nyájíoita az? be.A %épviseiő—íesáwa? ;; $$$—fiak (önmagán nem %armíía be ; napire—Mek eífogadásáfavaraaáI—wzóan a sajái műxöfíéw a::aöááyaíá nwgha'támzó SZMSZ eíőíra'saíí, Régi % a? ) ;.etések És'öáafgeszíése ÉiEÉfÁÉÉÉ'ÉÉbGR az 8É§Sm8fő fám aíapíía'sáró! szöáó rendeíetétaen

 

fagía ami.

álá kégviseiö—tesáüíeá§
més: jegyzőkönyvéhaz

maiak jeíeméii ímé! megáElapítható, hogy aziásen részt veti a fama nammmégé önkományzaá képvÉseiö—testüíetének einöke §s.séhí'vom a képviselö—testük? fígyeiméí, hogy az Műv. 48.§ (3) bekezdése aiagjánnemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képváselt nemzetiséget érináö üg;napifendÉ tárgyaíásakor veheá rész? a zárt üiésan. ezért a jövöben kitüntetési ügyet%árgyaió zárt üiésre meghívsüak iekinietében ennek megfe—áeáöen kel; eljárni.
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A fentiekben !eínfak figyeáembevétaével azWEötv. 134.§ (?) bekezdésében fogíaüak aiapg'ánfemíxwm a képviseíő-tesáááetai. hegy a jagszaázsááysémíá gyako—fiai %oáytatásásaak
4—3egkes'áááése érdekei—han a üveg/aaa a vena'tázüzó jagszabályíf rendeíkezásekmafaáékiaían beűariásávawárgoa ei.
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A' törvényességi feáhívás e£fogadásáróL íifetve esetéeges egyet nem értés—érő?
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