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Karancsság Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2017. augusztus 23—án
megtartott ülésének jegyzőkönyve.

Jegyzőkönyv

Készült: Karancsság község Önkormányzat Képviselő—testületének 2017.augusztus 23 -i
rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Tóth Tihamér polgármester

Tőzsér Dezső alpolgármester
Durnyik József képviselő
Hajdara Roland képviselő
Kászi Richárd képviselő

Vidéki Attila képviselő
Meghívottként: 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. A jegyzőkönyv
hitelesítői Tőzsér Dezső és Hajdara Roland képviselők.
Az ülés napirendjére és a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatokat a képviselő-testület
jelenlevő tagjai egyhangúlag elfogadják.

l./ Önkormányzati képviselők eskütétele
2./ Tájékoztatás a megválasztott képviselők részére a megbízatással kapcsolatos kötelezett—
ségekről
3./ Javaslat Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság tagj ainak
megválasztására.
4./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
5./ Óvodavezetői pályázat elbírálása
6./ Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás

7./ A településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet előkészítése
8./ A házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli ás a hivatali helyiségen kívüli engedélyezésérről
szóló rendelet megalkotása

9./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi
fordulójához

Napirendek tárgyalása

1./ Önkormányzati képviselők eskütétele
Ismertetésre került, hogy Horváth Zoltán és Dr..Brumár Mihály a helyi önkormányzati

képviselők és polgármesterek 2014. október 12-én megtartott választásán mandátumot szerzett
képviselők képviselői mandátumukról lemondtak, ezért képviselői megbízatásuk megszűnt.

A lemondás következtében megüresedett képviselő helyekre Durnyik József és Vidéki Attila
került. A HVB elnöke a HVB határozatai alapján részükre a képviselő megbízóleveleket
átadta.

Ezt követően a megválasztott a képviselők eskütételére kerül sor.
,,Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, önkormányzati
képviselői tisztségemből eredő feladataimat Karancsság község fejlődésének előmozdítása

érdekében lelkiismeretesen telj esítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)

Isten engem úgy segéljen!"
Tóth Tihamér polgármester megállapítja, hogy Dumyik József megválasztott önkormányzati
képviselő az esküt letette.
Megkérte a képviselőket, hogy az esküokmányt irják alá.
2./ Tájékoztatás a megválasztott képviselők részére a megbízatással kapcsolatos kötelezttségekről

A jegyző tájékoztatja az új képviselőket, hogy a hatályos jogszabályi előírás szerint 30 napon
belül vagyonnyilatkozatot kell tenni. A Hivatal átadj részükre a szükséges nyomtatványokat, és
kéri, hogy az előírásnak megfelelően tegyenek eleget kötelezettségüknek a megadott határidőn
belül.
Az új önkormányzati törvény új szabályokat határozott meg a képviselők
összeférhetetlenségével kapcsolatosan, illetve a méltatlanság, mint új jogi kategória bevezetésre
került. A méltatlanság vonatkozásában nem lehet képviselő az, akinek az állammal vagy az
önkormányzattal szemben — a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően —
köztartozása áll fenn, és azt, az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül
részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek
megfelelően nem rendezi. Éppen ezért képviselőknek a feladatai között szerepel, hogy
elektronikus formában, a KO-MA elnevezésű központi rendszeren keresztül bejelentkezve kérje
le és csatolja be a dokumentumot, hogy nincsen sem az állammal, sem pedig a helyi
önkormányzattal szemben köztartozása.
3./ Javaslat Összeférhetetlenségi és Vagyonnvilatkozat Ellenőrző Bizottság tagjainak
megyálasztására.

A polgármester az Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottságba a Dr.
Brumár Mihály lemondása miatt Vidéki Attila képviselőt és a Bizottság Elnökének Kászi
Richárd képviselőt javasolja.
A képviselő—testület egybehangzó 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatokat hozza:
Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2017(VIII.23.) határozata
Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testülete a képviselő—testület
állandó bizottságának, az Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző
Bizottság tagjának Vidéki Attila és elnökének Hajdara Roland képviselőt
megválasztja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

A polgármester elmondja, hogy Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló
2011. évi
CLXXXIX. törvény 53§. (1) bek. szerint a képviselő—testület a működésének
részletes
szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg.
A képviselői lemondások miatt módosítani szükséges az SZMSZ —t.
Az erre vonatkozó rendelettervezet elkészült.
A képviselő—testület az előterjesztéssel egyetértve egyhangú szavazással, — 6 igen szavazatt
al —
az alábbi rendeletet alkotja.

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő—testületének
8/2017. (VIII.24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló a
7/2017.(V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított
1/2015. (11.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
/rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva/

5./ Óvodavezetői pályázat elbírálása
Előterjesztő: polgármester
A Karancssági Kerekerdő Óvoda, mint önkormányzati fenntartású intézmény magasabb vezetői
megbízásához a Kjt. 23. §—a szerint pályázati felhívásra a beadási határidő
2017.július 26. napja volt. A kiírásra egy jelentkező, a jelenleg is vezetői feladatokat ellátó
Tőzsér Klára nyújtotta be pályázatát határidőn belül. Pályázó a Képviselőtestület előtt — a
meghallgatáson — megjelent, a polgármester által feltett kérdésére sem kérte a zárt testületi
ülésen történő meghallgatását.
Tőzsér Klára a 201 1. évi CXC. tv. (továbbiakban: Köznevtv) 66. § (4) bekezdése és 3. számú
melléklete alapján előírt iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, megfelel az
intézményben történő alkalmazási feltételeknek. A közoktatás vezetői szakképzettséget ez éve
nyarán szerezte meg az Eszterházy Károly Egyetemen.
A pályázó rendelkezik az előírt szakmai gyakorlattal is, jogszabály által a pedagógus
szakvizsgával egyenértékűnek elismert végzettséggel. Megállapítható, hogy pályázata megfelel
a kiírásban foglaltaknak.
A jogszabály alapján vélemény—nyilvánításra jogosultak köre a pályázatot megismerte. A
Karancssági Kerekerdö Óvoda; nevelőtestülete és alkalmazotti közössége 2017. augusztus 22.
napján véleményét, illetve döntését a pályázattal kapcsolatban meghozta, mely véleményezés
az előterjesztés mellékletét képezi.

A nevelőtestület és alkalmazotti közösség Tőzsér Klára kinevezését támogatja tekintettel arra,
és a szülők bizalommal tordulnak hozzá, valamint jó kapcsolat alakult ki közöttük.
A Kjt. 23.§. (3) bekezdése alapján: A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás
jogszabályában megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. A polgármester
javasolja, hogy pályázó 20l7. augusztus 24. napjától — 2022. augusztus 23. —ig kerüljön
megbízásra az óvodavezető feladatainak ellátásával. A pályázati kiírás része az illetmény és az

egyéb juttatások meghatározása a megbízott magasabb vezető részére. A megbízott magasabb
vezető illetményét, vezetői pótlékát a közalkalmazottak jogállásáról szóló l992. évi XXXIII.
törvény, valamint a Kjt. végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet alapján
kell meghatározni.
A Képviselők részéről kérdés nem érkezett, hozzászólásukban kifejtették, hogy Tőzsér Klárát
mint helybeli fiatal értelmiségit támogatják, véleményüket alátámasztottnak érzik a szülői
szervezet és a Nevelőtestület megfogalmazott véleményéből is, igy az előterjesztést támogatják.
Tőzsér Dezső alpolgármester ezt követően bejelenti személyes érintettségét kéri, hogy a testület
döntsön a szavazásból való kizárásból.
A képviselő—testület egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testületének
18/2017. (IV.10.) határozata
Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testülete Tőzsér Dezső
alpolgármestert az Óvodavezetői pályázat ügyében a döntéshozatalból
- személyi érintettség miatt — nem zárja ki.
Ezt követően Karancsság Községi Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangú 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testületének
18/2017. (VIII.23.) határozata
Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testülete megtárgyalta
a Karancsság Kerekerdő Óvoda magasabb vezetői beosztásának
ellátására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése
alapján és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VHI.30.) Korm. rendelet 22.§ ( 1)
bekezdésére figyelemmel a Karancssági Kerekerdő Óvoda magasabb vezetői
beosztására és az intézményvezetői feladatok ellátására 2017. augusztus 24.
napjától 2022. augusztus 23. napjáig terjedő időszakra megbízza Tőzsér Klárát
határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszonya fennállása mellett.
Besorolását és besorolás szerinti illetményét, valamint magasabb vezetői
pótlékát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint állapítja meg
Képviselő—testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vezetői megbízással
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

5./ Települési Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás

Előterjesztő: polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselő—testületet, hogy a belügyminisztérium által kiírásra
került az idei évben is a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatására szóló pályázata.
A támogatási igényt a Magyar Államkincstáron keresztül lehet benyújtani. Az igényt
elektronikusan és papír alapon is be kell nyújtani.
Karancsság Község Önkormányzata a központi számított adatok alapján 154 m3—re
nyújthat be igényt. A beadási határidő augusztus 25. Az önkormányzatnak. nem kell
önerőt biztosítania a támogatási igény benyújtásához.
Az előző évhez hasonlóan rendeletet is kell alkotni a szociális célú tűzifa rászorultságára
vonatkozóan. Javasolja a pályázat beadását.
A szóbeli előterjesztést követően a Képviselő—testület 6 egyhangú igen szavazással az alábbi
határozatot hozza:
Karanesság Község Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2017. (VIII.23.) határozata
Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő—testülete úgy döntött,
hogy támogatási igényt nyújt be ,,A települési önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására
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: 2017. augusztus 25.
Felelős: polgármester

6./ A településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet előkészítése

Előterjesztő: polgármester

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, mely a településkép védelmével
kapcsolatos helyi szabályozást új alapokra helyezi. A törvény értelmében minden településnek
el kell készíteni a teljes közigazgatási területére kiterjedő új településképi rendeletét, valamint
ezt megelőzően ennek közérthető alátámasztó munkarészét, a Településképi Arculati
Kézikönyvet (továbbiakban: TAK). A TAK—ot a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 3l4/20l2. (XI. 8.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti tartalmi követelménnyel kell elkészíteni, meghatározva
a településképi jellemzőket, településrészek arculati jellemzőit és értékeit, a minőségi
formálásra vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket,
beépítési vázlatokat, irányt mutatva az építésekhez, a minőségi épített környezet fenntartása és
fenntarthatósága érdekében.

A koncepciót, a stratégiát, a településrendezési eszközöket, a kézikönyvet és a településképi
rendeletet a polgármester, illetve a főpolgármester (a továbbiakban együtt: polgármester)
egyezteti a partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel, az érintett államigazgatási szervekkel,
az érintett területi és települési önkormányzatokkal.
A hivatkozott rendelkezések alapján a partnerségi egyeztetés szabályairól önkormányzati
rendeletet szükséges alkotni.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény előírása
szerint a települési önkormányzat az építésügyi feladatát a helyi rendeletei megalkotásával és a
kapcsolódó sajátos jogintézményekkel, továbbá a települési vagy térségi — a főépítészi
tevékenységről szóló korrnányrendeletben foglaltak szerinti — önkormányzati főépítész
közreműködésével látja el. A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet értelmében a települési önkormányzati feladatokkal kapcsolatos döntéseket a települési
önkormányzat közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel a települési főépítész készíti
elő. Mindezek alapján a TAK, valamint a településképi rendelet előkészítéséhez települési
főépítész megbízása szükséges.
Az előzetes tájékozódás alapján Kenyeres István építészt rendelkezik jogosultsággal a feladat
elvégzésére és vállalná a megbízást.
Az első feladat a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet előkészítéséről, az
eljárás megindításáról és a települési főépítész megbízásáról szóló döntés meghozatala.
A szóbeli előterjesztést követően a Képviselő—testület 6 egyhangú igen szavazással az alábbi
határozatot hozza:
Karancsság község Önkormányzat Képviselő—testületének
20/2017./VIII.23./ határozata
Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő testülete
a Karancsság Községre vonatkozó Településképi Arculati Kézikönyv és
Településképi Rendeletmegalkotására, valamint a helyi építési szabályzat
ebből fakadó szükséges módosítására a települési főépítészi feladatok ellátására
200.000 Ft Jr áfa díj ellenében Kenyeres István építészt bízza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a települési főépítészi
feladatok ellátására vonatkozó, megbízási szerződést a Kenyeres Consulting
Tanácsadó Bt—vel megkösse.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

8./A házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli ás a hivatali helviségen kívüli engedélyezésérről
szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: jegyző
A jegyző tájékoztatja a képviselő—testületet, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal a
NO/TFO/8—389/2017. iktatószámú törvényességi felhívása alapján a Képviselő-testület az
egyes anyakönyvi eljárásokról szóló 8/2017. (Vl.29.) önkormányzati rendeletet megalkotta.
A Törvényességi Főosztály a rendelet felülvizsgálatát követően felhívta a figyelmet arra, hogy
a rendelet kiegészítésre, átdolgozásra szorul, illetve az egyes anyakönyvi eljárásokról szóló

8/20l7.(Vl.29.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyezését javasolja. Ezek
figyelembevételével új tervezet készült.
A képviselő—testületet az előterjesztést követően 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotja:
Karanesság Községi Önkormányzat Képviselő—testületének
9/2017. (VII.26.) önkormányzati rendelete
A házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli ás a hivatali helyiségen kívüli engedélyezéséről
(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

9./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíirendszer 2018. évi

fordulójához
Előterjesztő: polgármester és jegyző
A felsőoktatási és szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való
részvételt. E cél elérésének érdekében a kormány mind a központi költségvetési, mind pedig az
önkormányzati forrásokat mobilizálni kívánja.
A BURSA Hungarica Ösztöndijrendszer többszintű támogatási rendszer, melynek pénzügyi
fedezeteként három forrás szolgál:
Települési önkormányzatok által nyújtott támogatás
A Bursa Hungarica Ösztöndijrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a
szinten történjen döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot
elbírálni. A támogatás havi összegét az önkormányzat állapítja meg.
Megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által
támogatott pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj
összegét
Felsőoktatási intézményi támogatás
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a felsőoktatásban már tanuló szociálisan hátrányos
helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési
önkormányzatok által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással
megegyező mértékben kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma az
előző fordulóban S.OOO,— Ft/fő/hó volt.

A Bursa Hungarica Ösztöndijrendszer pályázati rendje szerint a települési önkormányzatok
csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az elektronikus pályázati rendszerhez történő
csatlakozást is magába foglalja. Az elmúlt évhez hasonlóan az elektronikus pályázati rendszer
használata kötelező a pályázat lebonyolításában részt vevő önkormányzatok részére. Az
elektronikus rendszerhez nem csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak csatlakozni, azaz a pályázatot nem írhatják ki, az
elektronikus pályázati rendszerben általuk nem rögzített pályázatot nem bírálhatnak el.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes, csatlakozni kizárólag az
Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező ,,Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az
elektronikus adatbázis használatáról" elnevezésű irattal lehet, és azt meg kell küldeni az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő részére.
A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2017. október 2.

A nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az
önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről.

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

Karancsság község Önkormányzat Képviselő—testületének
21/2017./VIII.23./ határozata
Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő testülete
egyetért azzal, hogy az Önkormányzat csatlakozzon a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat folytatató és kezdő fiatalok támogatására létrehozott
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndijrendszer
2018. évi fordulójához.
A Képviselő—testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási
nyilatkozat aláírására és beküldésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Ezt követően az polgármester az ülést bezárja
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Karancsság Község Polgármesterétől

MEGHI'VO'
Magyarország helyi önkorrnányzatairól szóló 201 Lévi CLXXXIX. törvény 44-45.§
—ai alapján
Karancsság Község Onkormányzat Képviselő-testületét

2017.au2usztus 23 -án (szerda) 16.00 órára
összehívom.

Az ülés helye: Karancsság Község Önkormányzat tanácsterme
3163.Karancsság, Kossuth út 64.szám

Napirendi javaslat

l./ Önkormányzati képviselők eskütétele
Előterjesztő: Tóth Tihamér_polgárrnester
2./ Tájékoztatás a megválasztott képviselők részére a megbízatással kapcsolatos kötelezet
t—
ségekről
Előterjesztő: Köröskényi Péter jegyző
3./ Javaslat Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság tagjainak
megválasztására.
Előterjesztő: Tóth Tihamér_polgármester
4./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: _Tóth Tihamér_polgármester

5./ Óvodavezetői pályázat elbírálása
Előterjesztő: Tóth Tihamér_polgármester
6./ Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatá
s
Előterjesztő: Tóth Tihamér_polgármester
7./. Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet előkészítése
Előterjesztő: Tóth Tihamér_polgánnester
8./ A házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli ás a hivatali helyiségen kívüli engedélyezésérrő
l
szóló rendelet megalkotása

ElőterjesztőgKöröskényi Péter jegyző
9./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi
fordulójához

Karancsság, 2017. augusztus 17.
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Karancsság Önkormányzat Képviselő—testületének 2017. augusztus 23—án megtartott testületi
ülésén megjelentekről

Tóth Tihamér polgármester
Tőzsér Dezső alpolgármester

Berki András képviselő

.................................../ ......

Durnyik József képviselő

GMX ..... , ...............

Hajdara Roland képviselő
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Vidéki Attila képviselő
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Tanácskozási inggal meghívottak:

Köröske'nyi Péter jegyző
Csonka Melinda RNÖ elnöke
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Karancsság

Helyi Választási Bizottsága
3161 Karancsság, Kossuth út 64.

2/2017.(07.11.) HVB határozat
A Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) Magyarország helyi önkormányzatairó
l
szóló 2011. évi CLXXXIL. törvény 29. § (1) bekezdés f) pontja valamint a helyi
önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21.
§
(1) bekezdésében foglaltak alapján Dr. Brumár Mihály lemondásával megürese
dett
mandátum tárgyában meghozta a következő
határozatot:

A HVB megállapítja, hogy Dr. Brumár Mihály— a helyi önkormányzati képviselők
és
polgármesterek 2014. október 12-én megtartott választásán mandátumot szerzett képvisel
ő—

képviselői mandátumáról írásbeli nyilatkozatával lemondott, ezért képviselői megbízatása a
nyilatkozat átvételének napján — 2017. február június 27. napján — megszűnt.
A lemondás következtében megüresedett képviselő helyére
Durnyik József 3161
Karancsság, Kossuth út 78. szám alatti lakos lép.
A HVB felhatalmazza a HVB elnökét, hogy Dumyik József részére adja át a képvisel
ő
megbízólevelet.
A HVB elrendeli határozat közzétételét Karancsság Község Önkormányzatának

hirdetőtábláján.
A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben
szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet továbbá az ügyben érintett természetes és jogi
személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen levélben, telefaxon vagy
elektronikus levélben Nógrád Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést
nyújthat be a HVB-nél (3161 Karancsság, Kossuth út 64, email: karancssagGgergihalo .hu
faxz32/400-345) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2017. júliusl4 napján

16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésre irányuló határidő jogvesztő, az a határidő utolsó
napján 16.00 órakor jár le.
A fellebbezést tartalmaznia kell:
- a kérelem választási eljárásáról szóló 2013.évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)
223.§ (3) bekezdés szerinti alapját
— a kérelem benyújtój ának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől)
eltár (postai értesítési címét
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi

lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval a
magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát vagy jelölő szervezet
vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba -vétel számat
A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus
levélcimét illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektron
ikus
levélcimét

Az eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.

Indokolás

Dr. Brumár Mihály Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagja
képviselő tisztségéről Karancsság Község Önkormányzata képviselő—testületéhez intézett
írásbeli nyilatkozatával lemondott.
A Magyarországi helyi önkonnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban Mötv.) 29. § (1) bekezdés f) pontja alapján az önkormányzati képviselő
megbízatása lemondással megszűnik
Az Mötv. 30. § (2) bekezdése szerint az önkormányzati képviselő lemondhat a képviselőtestülethez intézett írásbeli nyilatkozatával is, melyet a polgármestereknek ad át vagy juttat
el.
Az Mötv. 30. § (3) bekezdése úgy rendelkezi, hogy a lemondás nem vonható vissza.
Dr. Brumár Mihály önkormányzati képviselő a képviselő-testülethez intézett írásbeli
nyilatkozatát a 2017.VI.27—én napján a Képviselő-testület ülésén nyújtotta be.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
21. § (1) bekezdése alapján ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg,

helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.
A következő legtöbb szavazatot elért jelölt Durnyik József.
Fentiek alapján a HVB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
A Ve. 206. §-a alapján a választás eredményét megállapító választási bizottság a választás
eredményének jogerőssé válását követő három napon belül átadja a megbízólevelet a
megválasztott képviselőnek. A választási bizottság e hatáskörét a választási bizottság
elnökére átruházhatja.
A HVB határozatát a Ve. 44. § (1) bekezdése 46. §—a alapján hozta meg.
A Ve. 49. § (2) bekezdése értelmében a választási bizottság a határozatát - a személyes
adatok kivételével - nyilvánosságra hozza. A HVB a nyilvánosságra hozatal tekintetében a
rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett.
A határozat a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a

Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (l) bekezdésén, a 224. § (l)-(4) bekezdésein, valamint a
330. § (2) bekezdés c) pontján alapul, a határidő számítására a Ve. 10. §-ában foglalt
rendelkezések vonatkoznak.
Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. §
(2) bekezdés l. pontján alapul.
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Karancsság

Helyi Választási Bizottsága
3161 Karancsság, Kossuth út 64.

1/2017.(07.11.) HVB határozat

A Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIL. törvény 29. § (1) bekezdés í) pontja valamint a helyi
önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján Horváth Zoltán lemondásával megüresedett mandátum

tárgyában meghozta a következő
határozatot:

A HVB megállapítja, hogy Horváth Zoltán a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2014. október 12—én megtartott választásán mandátumot szerzett képviselő —
képviselői mandátumáról írásbeli nyilatkozatával lemondott, ezért képviselői megbízatása a
nyilatkozat átvételének napj án - 2017. február június 27. napján - megszűnt.
A lemondás következtében megüresedett képviselő helyére Vidéki Attila 3161 Karancsság,
Hunyadi út 1. szám alatti lakos lép.

A HVB felhatalmazza a HVB elnökét, hogy Vidéki Attila részére adja át a képviselő
megbízólevelet.
A HVB elrendeli

határozat

közzétételét

Karancsság

Község

Önkormányzatának

hirdetőtábláján.
A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben
szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet továbbá az ügyben érintett természetes és jogi
személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen levélben, telefaxon vagy
elektronikus levélben Nógrád Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést
nyújthat be a HVB-nél (3161 Karancsság, Kossuth út 64, email: karanossagggergihalo .hu
faxz32/4004345) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2017. júliusl4 napj án
16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésre irányuló határidő jogvesztő, az a határidő utolsó

napján 16.00 órakor jár le.
A fellebbezést tartalmaznia kell:

-

a kérelem választási eljárásáról szóló 2013.évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)
223.§ (3) bekezdés szerinti alapját
a kérelem benyújtój ának nevét, lakcímét (székhelyét) és — ha a lakcímétől (székhelyétől)
eltár (postai értesítési címét
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval a
magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát vagy jelölő szervezet

vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba -vétel számat
A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét
Az eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.

Indokolás

Horváth Zolátn Karancsság Község Önkormányzat
a Képviselő—testületének tagja képviselő
tisztségéről Karancsság Község Önkormányzata
képviselő-testületéhez intézett írásbeli
nyilatkozatával lemondott.
A Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban Mötv.) 29. § ( 1) bekezdés t) pontj
a alapján az önkormányzati képviselő
megbízatása lemondással megszűnik
Az Mötv. 30. § (2) bekezdése szerint az önkormányz
ati képviselő lemondhat a képviselő-

testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával is, melye
t a polgármestereknek ad át vagy juttat

el.

Az Mötv. 30. § (3) bekezdése úgy rendelkezi, hogy a
lemondás nem vonható vissza.

Horváth

Zoltán

önkormányzati

képviselő

a

képviselő-testülethe

z intézett
nyilatkozatát a 2017.VI.27-én napján a Képviselő—testü
let ülésén nyújtotta be.

írásbeli

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény
21. § (1) bekez

dése alapján ha az egyéni listáról megválasztott képvi
selő helye üresedik meg,

helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt
lép.
A következő legtöbb szavazatot elért jelölt Vidéki
Attila

.

Fentiek alapján a HVB a rendelkező részben fogla
ltak szerint döntött.
A Ve. 206. §—a alapján a választás eredményét
megállapító választási bizottság a választás
eredményének jogerőssé válását követő három
napon belül átadja a megbízólevelet a
megválasztott képviselőnek. A választási bizot
tság e hatáskörét a választási bizottság
elnökére átruházhatja.
A HVB határozatát a Ve. 44. § (1) bekezdése 46.
§-a alapján hozta meg.

A Ve. 49. § (2) bekezdése értelmében a választási
bizottság a határozatát — a személyes
adatok kivételével — nyilvánosságra hozza. A
HVB a nyilvánosságra hozatal tekintetében a
rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett.
A határozat a fentiekben hivatkozott jogszabály
helyeken, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a
Ve. 221. § (l) bekezdésén, a 223. § (l) bekezdésén
, a 224. § (l)-(4) bekezdésein, valamint a
330. § (2) bekezdés e) pontján alapul, a határ
idő számítására a Ve. 10. §-ában foglalt
rendelkezések vonatkozn .
Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illet
ékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. §
(2) bekezdés l. pontján alapul.

. a

l

gpőögy D_Lázíip/x—
ocsó Aladárné

HVB Elnöke

(§?
,
Éil
xíájfa ra33123!"

ÉSKÖOKWÉW

:;Éga, V. ?, ?É éb § , . AH ;, ( ?) ........ őecsüíétemre és; íéígigmgreáemm

fggadbm? gogy Magyararszágűoz és annaá Áíaptöfvégiyáágz %
Égzeá; jogszaőáöiait megtartom és mása/ááá is megtarmfáűm;

feüafamimat Kamncsság áözség Éjíőgíéséneá eíőmgzáé'ááSa
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9252 esáütwő meggyőződése szerint)
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Kamncsság, 2027 iaugusztus 23,
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Jűíbzíamz'mat' Karancsság áőzse'g fejíődféséneli eíőmozgá'áaím
áfdfe'fáéáen ííeíéiismeretesen teékzxítem, tisztségemet a ma; W
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(Éz: esáüte'vő meggyőződése szerint)
igen engem úgy sege'íj'en! "

%;fgfancsság, 202 Zaugusztus 23.

Jegyzőkönyv
Helye: Karancsság Községi Önkormányzat tanácskozótennébemZO 1708.22.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Tárgy: Karancssagi Kerekerdó Óvoda magasabb vezetői állás meghirdetésével kapcsolatban
nevelőtestületi és alkalmazotti értekezlet

Köröske'nyi Péter jegyző ismerteti a nevelőtestülettel és az alkalmazotti közösséggel, hogy a
magasabb vezetői állás betöltésére szolgáló pályázat kiírása megtörtént, egy belső pályázat
érkezett. Az óvodapedagógusok feladata a pályázó szakmai programjának véleményezése,
valamint a konyhai dolgozókkal együtt személyi javaslattétel.
A jelenlévő óvodapedagógusok véleménye a pályázó szakmai programjáról az alábbi
ismerteti Kaposvári Attiláné óvodapedagógus:

.

Tőzsér Klárával együtt dolgozunk régóta, szakirányú képzettségét megszerezte,
szakmai programját egybehangzóan támogatjuk.

Az óvodapedagógusok és az alkalmazotti közösség a személyre vonatkozóan Tőzsér Klára
pályázót egybehangzóan támogatják.

Köraákényi Pét r

Kaposvári Attiláné

jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyv hitelesítő

Dénes Katalin
jegyzőkönyv vezető

Jelenléti iv a 2017.08.22.-i Karancssági Kerekérdő Óvoda óvodavezetői pályázat
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Kaposvári Attiláné

% águ—Sáf—
Tőzsér Kinga

Kaszásné Verbói Katalin
(
Marcsok Attiláné
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Tőzsér Dezsőné
Vartik Darinka
Győri Orsolya
Papp Józsefné

Zsurka Péter
Tőzsér Klára pályázó
Köröskényi Péter jegyző
Dénes Katalin jegyzőkönyv vezető
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A Szülői Szervezet ülésének jegyzőkönyve

Helye: Községi Önkormányzat
3163. Karancsság, Kossuth út 68.

Ideje: 2017.augusztus.22. 1500 óra
Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint
Tárgy: vélemény kialakítása a Karancssági Kerekerdő Óvoda vezetői álláshelyére benyújtott
pályázó vezetői megbízásának elfogadásáról vagy elutasításáról.
A jegyzőkönyvet vezeti:

Kaposvári Attiláné

A jegyzőkönyvet hitelesíti:

Berki Natasa

Levezető elnök:

Köröskényi Péter jegyző

Köröskényi Péter jegyző köszöntötte a jelenlévőket, átnyújtetta az 1 darab beérkezett
pályázatot megtekintésre.
A Szülői Szervezet tagjai a pályázatot áttekintették, majd véleményezték is:
Tőzsér Klára pályázót egybehangzóan támogatják.
Köröskényi Péter jegyző megköszönte a Szülői Szervezet tagi ainak jelenlétét.
Kelt: Karancsság, 2017.08.22.

KöÉöskényi Péter
levezető elnök
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Kaposvári Attiláné

Berki Natasa

Jegyzőkönyv vezető

Jegyzőkönyv hitelesítő

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2017. (Vlll.24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzat
áról szóló a
7/2017.(V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított
1/2015. (11.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testülete az Alaptö
rve'ny 32. cikk (l) bekezdés
d) pontiában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarorsz
ág helyi önkormányzatáiról
szóló 201 1. évi CLXXXlX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
53. § (l) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Önkormányzat és Szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatáról
szóló a 7/20l7.(V. 31 .) önkormányzati rendelettel módosított
1/2015. (H.B.) önkormányzati
rendelet a továbbiakban (Rendelet) módosításáról következők
et rendeli el:

1.§
A rendelet l. számú függeléke helyébe e rendelet 1. számú
függeléke lép.

z§
A rendelet 2, számú függeléke helyébe e rendelet 2. számú függel
éke lép.

3-§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihird
etését követő második napon
hatályát veszti.

Karancsság, 2017.augusztus 23.
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Jegyzv
A rendelet kihirdetve:
Karancsság, 2817 augusztus 24.

1.sz függelék

Képviseíő—íestület névsera

Palgármester:

Tóth Tihamér

Aípoi gármester:

Tőzsér Dezső

Kép'viseiök:

Berki András
Dumyik József
Hajdara Roland
Kászi Richárd
Vidéki Attila

2.sz.függe§ék

Wagy'gnnyüatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság

Einök: Hajdara Roland képviselő
Tagiai: Dumyik József képviselő
Kászi Richárd képviselő

,, tervezet ,,

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő—testületének
/2017. (VIII......) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és Szerveí Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló a
7/2017.(V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított
1/2015. (11.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés
d) pontjában meghatározott feladatkörében elj árva Magyarország helyi önkormá
nyzatairól
szóló ZOl l. évi CLXXXlX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdé
sében kapott
felhatalmazás alapján, az Önkonnányzat és Szerveí Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
szóló a 7/20l7.(V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2015. (H.B.)
önkormányzati
rendelet a továbbiakban (Rendelet) módositásáról következőket rendeli
el:

1.§
A rendelet l. számú függeléke helyébe e rendelet 1. számú függeléke lép.

ld
A rendelet 2. számú függeléke helyébe e rendelet 2. számú függeléke lép.

3.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetését követő második
napon
hatályát veszti.

Karanesság, 201 7.augusztus .

Tétli Tihamér
pnlgármester

Köröskényi Péter
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Karancsság. 20l7 augusztus .
Köröskényi Péter

jegyző

i.sz. függeiék

Képviseiá-fíestület névsora

Psigármester:

Tóth Tihamér

Alpaígármester:

Tőzsér Dezső

KépviseÉök:

Berki András
Dumyik József
Hajó-ara Roland
Kászi Richárd
Vidéki Attila

2.sz.függelék

vagy mmyiiatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság

Éiínök: Hajdam Roland képviselő
T'agjai: Dumyík Józsefképviselő
Kászi Richárd képviselő

Szám:

.......... / 2017

Javaslat

a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotására, valamint
a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet előkészítésére
Tisztelt Képviselő-testület!

A partnerségi egyeztetés szabályairól önkormányzati rendeletet kívánunk alkotni, szemben az
eddigi gyakorlattal, amely a településfejlesztési és településrendezési eszközök partnerségi
egyeztetésének folyamatát esetenként önkormányzati határozatban rögzítette.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 28. § (1) bekezdése szerint:
,,28. § (1) A koncepciót, a stratégiát, a településrendezési eszközöket, a kézikönyvet és a

településképi rendeletet a polgármester, illetve a főpolgármester (a továbbiakban együtt:
polgármester) egyezteti a partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel, a 9. melléklet szerinti
érintett államigazgatási szervekkel, az érintett területi és települési önkormányzatokkal."

Az építésjogi szabályozási környezet módosítása során a tavalyi évben hatályba lépett a
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, és ennek megfelelően került módosításra
a Korm. rendelet. Az új jogszabály a településkép védelmével kapcsolatos helyi szabályozást új
alapokra helyezi.
A törvény értelmében minden településnek el kell készíteni a teljes közigazgatási területére
kiterjedő új településképi rendeletét, illetve ezt megelőzően ennek közérthető alátámasztó
munkarészét, a Településképi Arculati Kézikönyvet (továbbiakban: TAK).
A TAK—ot a Korm. rendelet szerinti tartalmi követelménnyel kell elkészíteni, meghatározva a
településképi jellemzőket, településrészek arculati jellemzőit és értékeit, a minőségi formálásra
vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, beépítési
vázlatokat, irányt mutatva az
fenntarthatósága érdekében.

építésekhez,

a

minőségi

épített

környezet fenntartása

és

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet megalkotása és hatályba lépése 2017.

október 1. napjával szükséges.
A Korm. rendelet a településképi rendelet és a TAK egyeztetésének és elfogadásának rendjét a
településrendezési eszközökkel azonos módon szabályozza, széleskörű társadalmasítás és
partnerségi egyeztetés mellett.
A Korm. rendelet 22. §-a értelmében a településképi rendelet állapítja meg

— a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, illetve a védelem megszüntetését,
- a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a
településképi szempontból meghatározó területeket,
- a településképi követelményeket.

A településképi követelmény lehet:
- területi építészeti,
— egyedi építészeti és
- a reklámhordozókra, reklámberendezésekre, cégérekre és reklámhordozásra alkalmas
egyéb műszaki berendezésre, továbbá az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó
követelmény.

Fentiek alapján a településképi rendelet megalkotása során
- a településképhez való illeszkedés biztosításának,
- a településszerkezet, táji környezet, településkarakter megőrzésének,
- a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmének,
- a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések
elhelyezésével kapcsolatos településképi követelmények szabályozására van lehetőség.
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A rendelettervezet a partnerségi egyeztetés szabályairól szól. A határozati javaslat a településképi
arculati kézikönyv és a településképi rendelet előkészitéséről szól.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az alábbi
szíveskedjenek.

határozati javaslatot

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

...............................

polgármester

és

rendelettervezetet

megtárgyalni

és

elfogadni

...Község Önkormányzata
-.../2017.

Öh. sz. határozat

Tárgy: Településképí Arculati Kézikönyv(TAK) és Településkép
l Rendelet (TR)eiőkészltése

Határozat

;. Község Önkormányzat Képviselő testülete Településkép
i Arculati Kézikönyv és
Településképi Rendelet megalkotását határozta el. Felhatalmazz
a a polgármestert a szükséges
megállapodások, szerződések aláírására.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Települési Arculati Kézikön
yv és a Településképi Rendelet
megalkotására a társadalmi egyeztetést lefolytassa.

Határidő: azonnal

Felelős: ...,,Víí

_;..... polgármester

...................................................
...........................................

polgármester

jegyző

Karancsság KözségiÖnkormányzata Képviselő-testületének
9/2017 (VIII.24) önkormányzati rendelete
a házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli és hivatali helyiségen kívüli
engedélyezéséről

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő—testülete az anyakönyvi eljárásról szóló
ZOiO. évi l. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (l)
bekezdés a) pontjában, és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (l) — (2)

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

1-§
A rendelet hatálya kiterjed Karancsság Község Önkormányzata illetékességi területén az
anyakönyvvezető által hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kivül lebonyolított
házasságkötésre (továbbiakban: anyakönyvi esemény) terjed ki.

2.§
(l) Az anyakönyvi esemény lebonyolítására kijelölt hivatali helyiség: Karancsság Község
Önkormányzatának Tanácskozóterme (3163 KarancssáO, Kossuth út 64.)
(2) Hivatali munkaidő: Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatában megjelölt munkaidő.

3.§
(i)- Anyakönyvi esemény — az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi l. törvény 27. § (2)
bekezdésében meghatározott napok kivételével — hivatali munkaidőn kívül pénteki napon
MEG órától l9.00 óráig, szombati napon 9.00 órától 19.00 óráig terjedő időszakban
engedélyezhető.
(2) Hivatali helyiségen kivüli helyszinen az anyakönyvi esemény csak akkor engedélyezhető.
ha az anyakönyvi esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és

az anyakönyvi iratok megfelelő védelme biztosított.
(3) A hivatali munkaidőn kivüli és a hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény
engedélyezésére vonatkozó kérelmet írásban, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon —
melynek mellékletét képezi az At. 18. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat — kell benyújtani a
házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg az anyakönyvvezető útján az
önkormányzat jegyzőjéhez.

4.§
(l) A képviselő-testület a munkaidőben és hivatali helyiségben, valamint a hivatali
helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolítását
téritésmentesen biztositja.
(2) Az anyakönyvi esemény munkaidőn túli lebonyolításában közreműködő
anyakönyvvezetőt a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott
szabadidő illeti meg. A képviselő—testület az anyakönyvi eseménynél közreműködő
anyakönyvvezető részére díjazást nem állapít meg.

5.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az egyes anyakönyvi eljárásokról szóló 6/2017.(V.31.) önkormányzati
g'endelet.
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Tóth Tihamér
polgármester

Rendelet kihirdetve!
Karancsság, 2017.augusztus 24

%ÖröskéníXDéter
jegyző

ELÖZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekez
dése alapján a jogszabály
előkészítője — a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű — előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás Várható követ
kezményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről a testületet tájékoztatni kell.
A törvény 17. § (2) bekezdése
szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell: a tervezett jogsz
abály valamennyi jelentősnek
itélt hatását, különösen társadalmi, gazdasági, költségvetés
i hatásait, környezeti és egészségi
következményeit, adminisztrativ terheket befolyásoló hatása
it, valamint a jogszabály
megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának
Várható következményeit. és a
_iogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti,
tárgyi és pénzügyi feltételeket. A
fentiek alapj án a rendelet módosításának Várható következmé
nyeiről — az előzetes
hatásvizsgálat tükrében — az alábbi tájékoztatást adom:
l.

loaszabálv megalkotásának szükségessége

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi l. törvény 96. §-a alapjá
n a képviselő-testületnek
lehetősége van arra, hogy rendeletben határozza meg a hivata
li helyiségen kívüli, valamint a
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés e's bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítése
engedélyezésének szabályait.

2. A szabályozás várható következményei:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: nem jelentős
b) környezeti és egészségi következményei: nincs
e); adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nem jelentős,
a rendelet—módosítást a
Kormányhivatal felé jelezni kell.
T
3. Jogsz
abály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti. tárgyi
és pénzügyi feltételek:

Személyi feltételek: többletet nem igényel Szervezeti feltételek:
változtatást nem igényel
Tárgyi feltételek: változtatást nem igényel Pénzügyi feltéte
lek: változtatást nem igény
!
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Karancsság Községi—Önkormányzata Képviselő-testületének
/2017 (VIII....) önkormányzati rendelete
a házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli és hivatali helyiségen kívüli
engedélyezéséről

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő—testülete az anyakönyvi eljárásról szóló
ZOÉO. évi l. törvény 96. §—ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptöivény 32. cikk (i)
bekezdés a) pontjában, és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (l) —— (2)

bekezdésében meghatározott feladatkörében elj árva a következőket rendeli:

1.§
A rendelet hatálya kiterjed Karancsság Község Önkormányzata illetékességi területén az
anyakönyvvezető által hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kivül lebonyolított
liázasságkötésre (továbbiakban: anyakönyvi esemény) terjed ki.

2.§
(i) Az anyakönyvi esemény lebonyolítására kijelölt hivatali helyiség: Karancsság Község
Önkormányzatának Tanácskozóterme (3163 Karancsság, Kossuth út 64.)
(2) Hivatali munkaidői Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatában megjelölt munkaidő.

3.§
(l) Anyakönyvi esemény - az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 27. § (2)
bekezdésében meghatározott napok kivételével — hivatali munkaidőn kívül pénteki napon
M.OO órától 19.00 óráig, szombati napon 9.00 órától 19.00 óráig terjedő időszakban
engedélyezhető.
(2) Hivatali helyiségen kivüli helyszínen az anyakönyvi esemény csak akkor engedélyezhető
ha az anyakönyvi esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és
az anyakönyvi iratok megfelelő védelme biztosított.
(3) A hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény
engedélyezésére vonatkozó kérelmet írásban, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon ——
melynek mellékletét képezi az At. 18. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat — kell benyi'ijtani a
házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg az anyakönyvvezető útján az
önkormányzat jegyzőjéhez.

4.§
(i) A képviselő—testület a munkaidőben és hivatali helyiségben, valamint a hivatali
helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolítását
téi'íte'smentesen biztositja.
(2) Az anyakönyvi esemény munkaidőn túli lebonyolításában közreműködő
anyakönyvvezetőt a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott
szabadidő illeti meg. A képviselő—testület az anyakönyvi eseménynél közreműködő
anyakönyvvezető részére díjazást nem állapít meg.

5.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az egyes anyakönyvi eljárásokról szóló 6/2017.(V.31.) önkormányzati
rendeíet.

Tóth Tihamér
polgármester

Köröske'nyi Pe'ter
jegyző

Rendelet kihirdetve!
Karancsság, 2017.augusztus
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Köröskényi Péter
jegyző

