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Jegyzőkönyv

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. január 31.



Jegyzőkönyv

Készült: Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 2019. január 31 . napján

16.30 órától megtartott üléséről

Az ülés helye: Községháza — Tanácskozóterem Karancsság, Kossuth út 64.

Jelen vannak: Tóth Tihamér polgármester

Tőzsér Dezső alpolgármester

Durnyik József képviselő

Vidéki Attila képviselő

Távol: Hajdara Roland képviselő

Rácz-Berki Erzsébet képviselő

Tóth Aladár képviselő

Meghívottak: Schirllng István jegyző

Az ülést vezeti: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 tagú képviselő—testü—

let 4 tagja jelen van, a képviselő—testület határozatképes, az ülést megnyitotta.

Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását. A jegyzőkönyv hitelesítő Durnyik

József képviselő.

Napirend:

1. Karancsság Község Önkormányzata és a Karancsság Roma Nemzetiségi Önkormányzat

együttműködési megállapodásának felülvizsgálata

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

2. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása — Társulási Megállapodás módo-

sítása

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester (írásos)

3. Egyebek

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

A képviselő—testület 4 igen szavazattal elfogadta a napirendre tett javaslatot.



1. Karancsság Község Önkormányzata és a Karancsság Roma Nemzetiségi Önkormányzat

együttműködési megállapodásának felülvizsgálata

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester felkérésére Schiriing istván jegyző tájékoztatta a képviseiö—testüietet, hogy

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében minden év

január 31. napjáig felül keii vizsgálni a megáilapodást. A jogszabály 2017. december 21. napja óta nem

módosult. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem jelzett módosítási szándékot.

Tóth Tihamér polgármester javasolta a megállapodás váitozatian formában történő fenntartását.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2019. (l. 31.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Karancsság Roma Nemzetiségi

Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodást felülvizsgálta, azt nem módosítja.

Határidő: 2019. január 31.

Felelős: Tóth Tihamér polgármester

2. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása — Társulási Megállapodás módosítása

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester (írásos)

Tóth Tihamér polgármester részletesen ismertette a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Tár—

suiása Társulási Megállapodásának 13. számú módosítását. Elmondta, hogy a módositás az orvosi

ügyeieti ellátás változása miatt szükséges. Ennek megfelelően emelkedik az önkormányzatok által fize-

tett hozzájárulás összege is.

A polgármester javasolta az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2019. (l. 31.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Salgótarján és Térsége

Onkormányzatainak Társulása Társulási Megállapodásának 13. számú módosítását és az

egységes szerkezetű Társulási Megállapodást az 1 . melléklet szerint jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a poigármestert a módosítás és az egységes

szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Tihamér polgármester

3. Egyebek

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester eimondta, hogy tavaly 12.000 Ft gázár-támogatásban részesültek a gáz—

szolgáltatást igénybe vevők. Akik ebben nem részesültek, azok igénylés alapján természetbeni támo—

gatásra jogosultak. Fát, szenet, gázpalackot, illetve brikettet kérhettek. Az ilyen tüzelőanyagot árusitó

kereskedővei kellene az önkormányzatnak szerződést kötnie, aki utalvány ellenében adná át a fűtő-

anyagot az arra jogosultnak. A kereskedőnek naprakész nyilvántartást keilene vezetnie.



Az igénylők (szén, brikett) meg lettek keresve az igényelt tüzelőanyag fajtájának esetleges módosítása

miatt. így csak tűzifa és gázpalack igénylések vannak.

Az önkormányzathoz ajánlatok érkeztek a különböző tüzelőanyagokra. A Megyer—vad Kft. 260 kg hasi—

tott, vagy 31 0 kg hasábfát tud biztosítani 12.000 Ft összegért. A fűtési szezon vége felé tudják szállítani.

Az lpoly Erdő Zrt. is tett ajánlatot, amely szerint a kitermelés helyéről keltene megoldani a szállítást, ami

plusz költséggel is járna. __

A polgármester elmondta, hogy a Támogatói Okirat szerint az Önkormányzatnak nem kell a szállitásrói

gondoskodnia, azonban a lakosságnak segíteni kellene afa ingatlanokhoz történő eljuttatásában.

Az ismertetetteken felül is jött még ajánlat, azonba az rendkívül drága.

Tóth Tihamér polgármester javasolta a gazdálkodó szervezetekkel a kapcsolat felvételét és a szerző—

dések megkötését.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4I2019. (l. 31.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Tóth Tihamér

polgármestert, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló

további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat, valamint a Kormány

téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő

fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.)

Korm. határozatában hozott döntése alapján a Belügyminisztérium a téli

rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő

fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása keretében kiadott támogatói

okiratában foglaltaknak megfelelően szerződést kössön a tüzelőanyagot természetben

biztosító gazdálkodó szervezettel, szervezetekkel.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatással kapcsolatos feladatok

ellátására.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester tájékoztatta a képviselő—testületet a Kisherceg Kft. kérelméről, mely szerint

a Kft. meg kívánja vásárolni az önkormányzat tulajdonát képező utánfutót. A polgármester elmondta,

hogy 8 éve vásárolta az önkormányzat, az elmúlt 5 évben azonban egyáltalán nem használták, előtte

is csak néhány alkalommal.

A képviselők javaslata alapján a képviselő-testület a döntést elhalasztotta.

Tóth Tihamér polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a mezei őrszolgálat további működ—

tetéséről szükséges dönteni. Jelenleg — 2018. december 31. napjától — nincs mezőőr.

A polgármester elmondta, hogy a korábbi tájékozódás alapján egyáltalán nincs igény a mezőőri szolgá-

látra.

A képviselö-testület tagjai javasolták a mezei őrszolgálat 2019. január 1—jétől történő megszüntetését.



Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2019. (l. 31.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mezei őrszolgálatot 2019.

január 1—jével megszünteti.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mezei őrszolgálat megszüntetésével

kapcsolatos feladatok ellátására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester tájékoztatta a képviselö—testületet, hogy a községi könyvtári feladatokat is

ellátó iskolai könyvtár könyvtárosa — aki az iskolában dolgozó pedagógus — munkahelyet változtat, így

ezt a feladatot sem tudja a jövöben ellátni. Megbízással látta el a könyvtárosi teendőket.

A polgármester elmondta, hogy az iskola igazgatója javaslatot tett egy másik pedagógus, Tóth Szilvia

személyére, aki el is vállalná a könyvtárosi feladatokat az eddigi, havi bruttó 25 ezer forintos megbízási

díjért.

A polgármester javasolta Tóth Szilvia 2019. február 1—jétől, havi bruttó 25 ezer forint megbízási díjért

történő megbízását.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2019. (I. 31.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Községi Könyvtár könyvtárosi

feladatainak ellátásával 2019. február 1. napjától havi bruttó 25.000 Ft megbízási díjjal

megbízza Tóth Szilvia pedagógust.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízással kapcsolatos feladatok

ellátására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester felkérésére a jegyző tájékoztatta a képviselő—testületet, hogy a Járási Hiva—

tal ellenőrzést tartott a községi temető tekintetében. A megállapításokról jegyzőkönyv készült. Január

22. napi keltezéssel végzésben is megállapításra kerültek a hiányosságok. Ezek a következők: nincs

kerités, nincs nyilvántartó könyv, nincs térkép. Ezeket a hiányosságokat pótolni szükséges. A kerítésre

LEADER-pa'lyázat lett benyújtva még tavaly tavasszal.

A temetöröl és a temetkezésről rendeletet nem alkotott a képviselő-testület, ezt is pótolni szükséges.

Tóth Tihamér polgármester felkérésére a jegyző részletesen tájékoztatta a képviselő—testületet az ön-

kormányzat anyagi helyzetéről. ismertette az önkormányzat számláinak egyenlegét, az Államkincstár

felé fennálló visszafizetési kötelezettségeket, a pályázatokon elnyert támogatásokat, illetve a szállítói

tartozásokat. (A kimutatások a jegyzőkönyvhöz csatolva.)



Tóth Tihamér polgármester tájékoztatta a képviselö—testületet, hogy az elmúlt években már többször

volt szó a Karancsság 010/6 hrsz-ú terület sorsának rendezéséről. Ez a földterület Karancssági küite—

rület, melyet Ságújfalu Község Önkormányzata használ A szomszédos földterületekkel együtt azonban

Ságújfalu Önkormányzatának szüksége lenne rá— az igények függvényében— építési telkek kialakítá—

sára Jelenleg Ságújfalu belterülete közvetlenül Karancsság külterületével határos a 22. számú főút déli

oldalán.

Ságújfalu polgármestere jelezte, hogy a képviselö—testület döntött az érintett területek átadásának kez-

deményezéséről. A polgármesterjavasolta, hogy hatalmazza fel a képviselő—testület, hogy a kérdésben

előzetes egyeztetést folytasson.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

712019. (1. 31.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,

hogy a Ságújfalu belterületi határral szomszédos Karancsság külterületi földterületek

Ságújfalu Község Önkormányzata részére történő átadásával kapcsolatos kérdésekről

előzetes egyeztetést folytasson.

Határidő: 2019. június 30.

Felelős: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester tájékoztatta a képviselö—testületet, hogy az lgazgyöngy Biztos Kezdet Gye-

rekház hamarosan megkezdi működését az ideiglenes helyszínen.

Tóth Tihamér polgármester tájékoztatta a képviselö—testületet, hogy a TOP pályázattal kapcsolatban az

energetikai felújításhoz kapcsolódó feladatok előkészítése folyamatban van. Egyeztetések folynak az

Államkincstárral, a Megyével és a terveket előkészítő céggel

Tóth Tihamér polgármester tájékoztatta a képviselö—testületet, hogy lakossági bejelentés érkezett hogy

az Újtelepi út 57. szám alatti ingatlan előtti fenyőfát veszélyesnek ítélik a környéken élők

A polgármester javasolta a Katasztrófavédelem megkeresését a fa kivágásának— amennyiben vaióban

veszélyes — ügyében.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2019. (l. 31.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az

Újtelepi út 57. szám alatti ingatlan előtt álló fenyőfa kivágása tekintetében vegye fel a

kapcsolatot a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Tóth Tihamér polgármester



Tóth Tihamér polgármester részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet a Magyar Falu Program ke—

retében várhatóan az év során megjelenö pályázati lehetőségekről.

Mivel észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a poigármester az ütést 19.40 órakor bezárta.
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Karancsság Község Önkormányzata Polgármestere

3163 Karancsság, Kossuth út 64.

Tel: (32) SCO—OOO Tel/Fax: (32) 400—345

e—mail: karancssagéigergihalohu

  

%

Meghívó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXlX. törvény 45. §—a alapján Karancsság

Község Önkormányzata Képviselő—testületének ülését összehívom.

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme — 3163 Karancsság, Kossuth út 64.

Az ülés ideje: 2019. január 31. (csütörtök) 1 6.30 óra

Napirend:

1. Karancsság Község Önkormányzata és a Karancsság Roma Nemzetiségi Önkormányzat

együttműködési megállapodásának felülvizsgálata

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

2. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása — Társulási Megállapodás

módosítása

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

3. Egyebek

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

A testületi ülésen való részvételére feltétlen számitok, esetleges távolmaradását szíveskedjék előre

jelezni.

Karancsság, 2019. január 25.
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Jelenléti ív

Karancssag Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. január 31 —én megtartott testületi üléséről

Tóth Tihamér polgármester G'JJH (%A LÁMK

Tőzsér Dezső alpolgármester Öki/? pÓZ/X

Durnyík József képviselő a aux/Á Hal

Hajdara Roland képviselő
 

 

 

 

Vidéki Attila képviselő vmf/űz 5 akár;

Tóth Aladár !

Rácz-Berki Erzsébet / i/ ;; / f

Schirllng István jegyző / ; ,; f /' / /
 

Csonka Melinda RNÖ elnök
 



l . mellékle: a ....../20 l 9. (. , ...) határozathoz

SALGÓTARJÁN És TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATAINAK TÁRSULÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

13. számú módosítása

A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása tagönkormányzatai a Társulás Társulási
Mcgállapodásái a Társulási Tanács ._._./2039. (' ...... ) T'l'h. sz. határozata, valamint a
tagönkormányzatok képviselö—testületeinek és Közgyűlésének határazatai alapján az alábbiaknak
megfelelően módosítják:

!. A Társulási Megállapodás H/Z. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

..2. A Társulás az !. pontban meghaltál-ezett feladatokat az általa alapítoü és fenntartsa költségvetési
szerv, az ESZK szervezeti keretei közöm látja el. A tagönkormányzatok számára ellátott feladataim; a
4. melléklet, az ellátott feladazok ellátási iez'ületét az ESZK alapító okirata Eartalmazza."

2. A Társulási Megállapodás III/222. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

._2.2.2. A Tanács akkor határozazképes. ha legalább 10 Eelepülés képvise—31656: —— mely meghaladja a

szavazatok felét wjelen van."

3. A Társulási Megállapodás III/22.43. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

.,2.2.4. A javaslat elfegadásához legalább annyi tag __ legalább 6 település — igen szavazata szükséges,
amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések

lakosságszámának egyharmadát."

4. A Társulási Megállapedás ili/225. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

..2.2.5. Minősített többséggel. azaz legalább 6 tag igen szavazatával -— amely eléri a társulásban re'szi

vevő zagok szavazatának iöbb mint a fela és az általuk képviselt települések

lakosságszámának a felét — fogadhaíók el az alábbi dömések:

a) a társulási megállapodás módcsítása:

b) a Tanács elnökének és az alelnököimek a megválasztása;

c) a Társulás költségvetésének elfogadása és módosítása;

d) a költségvetési beszámoló elísgadása:

e) a pénzügyi húzzaiárulást igénylő pályázat benyújtása, az ahhoz szükséges települési

hozzájárulás meghatározása."
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5. A Társuiásí Megállapodás VI/iA. pontja (a módosítás követően VULZ. pontja) heíyébe akövetkező rendelkezés lég):

"3.4. A megáíiapodás meliékietei:

!. mcHékíet: A Táz'suiás tagiai

2. me!!ék!et: A Tár-51133 taggainak lakosságszáma és szavazaiszáma
3. meHékici: A Társuiás aíaptcvékenységc

4. melléklet: A Társuiás által a tagönkormányzaiok részére elíátou feladaioF

6. A Társulási Megállapodás VI/il. és VULZ. pontjai elhagyásra kerülnek a további szerkezetiegységek számozásának értelemszerű megváltozásával.

7. Jeíen módosítás a Tagönkormányzamk alábbi képviselő—testületi és közgyűlési határozataialapján a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján tép hatáiyba.

8. A Társuiási Megáílapodás jelen módosítássai nem érintett részei Változatlanul hatáiybanmaradnak.

Salgótarján, 2019. .............................

 

 



Határozati iavasiat

...................................... Öükományzat Képviselő——testülete a Salgótarján és '!éiséöeÖnkormányzatainak FáxsuÉása Zálsuíási Megáliapodásának 13 számú módosíáását és azegységes szerkezetű Tázsuiási Metváíiapodási az %. meBékiie; szerint jóváhagyja.

A Képviselő—testület feíhataimazza a poígármestert a módosítás és az egységes szerkezetűTársuiási Megáílapodás aláírására.

Irígáaááá; azonnal

fiúgg; ............................... po?gármester

 
 



Visszafizetési kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

  

Megállapított visszafizetési Visszafizetett Még fennálló

év kötelezettség összeg tartozás

2013 6 442 218 6 442 218 0

2014 7 338 227 7 338 227 0

2015 13 233 358 13 233 358 0

2016 14 937 449 12 208 897 2 728 552

2017 12 283 447 0 12 283 447

Összesen 54 234 699 39 222 700 15 011 999   
 

Karancsság, 2019. január 31.

x.

ut.—fm.,rwg-x %R M a:,
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Toth Tihamér §

polgármester §

 

 



 

Pályázati pénzek 2018. december 31-én

 

 

 

 

 

 

 

megnevezés összeg Ft

REKI Páiyázat
10 000 000

Konyha fejlesztési pályázat 23 506 290

Téíi rezsícsökkentés 3 228 000

TOP 3-2—1 pályázat 49 081 692

Biztos Kezdet Gyerekház 6 062 931

összesen: 91 878 913 
 

A munkabérhítel és a foíyószámla hitel 2018; december 28—án visszafizetésre kerűlt.

 2019. január 31.  
 



 

Szállítói tartozások 2019. január 31-én

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

sorsz. Szállító megnevezése szamla számla kelte Fizetési határidő

osszege

1. Fallos plussz Kft. Pásztó 367 043 2019.01.10 20190125

2. Pallos plussz Kft. Pásztó 246 519 2019.0í.l7 20190201

3. Nor-Szil Kft. Starján. 51 448 2019.01.15 20190122

4. Nor—Szil Kft. Starján. 41 286 2019.01.08 2019_01_15

5. Nor—Szil Kft. Starján. 52 523 2019.01.10 2019_01_17

6. Nor-Szil Kft. Starj'án. 48 676 2019.0l.17 20190124

7. Megyerkenyér Bt. 68 429 2019.01.14 20190122

8. Megyerkenyér Bt. 46 830 2019.01.07 2019_01_15

9. Univerzál Kft. Szécsény 403 352 2018.11.20 2018.11.28

10. Dr.Verbói Klára 65 000 2018.12.17 20190115

11. ÉRV Zrt.Kazincbarcika 2 009 123 2013_12_31

12. Építész Iroda Bt. 500 000 2018.01.04 2018.12.31

összesen: 3 900 229

Beruházási szállítói tartozások

1. Dépszol—Plusz Kft.Budapest 15 209 000
 

 

     

 
  


