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Jegyzőkönyv

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. július 23.



Készült:

Az ülés helye:

Jelen vannak:

Távol:

Meghívottak:

Az ülést vezeti:

Jegyzőkönyv

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 2019. július 23. napján

16.00 órától megtartott üléséről

Községháza — Tanácskozóterem Karancsság, Kossuth út 64.

Tóth Tihamér polgármester

Tőzsér Dezső alpolgármester

Durnyik József képviselő

Hajdara Roland képviselő

Kardos Tamás Károly képviselő

Vidéki Attila képviselő

Rácz—Berki Erzsébet képviselő

Schirling istván jegyző

Andáné Hidasi Anita —— lgazgyöngy Biztos Kezdet Gyerekház vezető

Bali Lászlóné — lgazgyöngy Biztos Kezdet Gyerekház munkatárs

Gácsíné Ujj Mária — Karancssági Kerekerdő Óvoda — óvodavezető—helyettes

Tóth Tihamér polgármester

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

let 6 tagja jelen van, a képviselö-testület határozatképes, az ülést megnyitotta.

Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását, azzal, hogy napirend előtt bemu—

tatkoznának az lgazgyöngy Biztos Kezdet Gyerekház munkatársai, 5. napirendi pontként sor kerülne a

Vagyonnyilatkozat Kezelő és Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztására, valamint a ,,Karancssá—

gért" elismerő cím adományozása napirendi pont megtárgyalására az ,,Egyebek" után kerülne sor zárt

ülés keretében. Ajegyzőkönyv hitelesítő Kardos Tamás Károly képviselő.

Napirend:

1. Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a

,,Karancsságért" elismerő cím adományozásáról szóló 17/2005. (Xi. 10.) önkormányzati

rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester (írásos)

2. Beszámoló a Karancssági Kerekerdő Óvoda működéséről

Előterjesztő: Gácsiné Ujj Mária óvodavezető-helyettes (írásos)

3. Augusztus 20—i rendezvény

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

. .:

4. Tájékoztatás az önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

5. A Vagyonnyilatkozat Kezelő és Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztása

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

6. Egyebek

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

7. A ,,Karancsságért" elismerő cím adományozása — zárt ülés

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a napirendre tett javaslatot.



Napirend előtt:

Tóth Tihamér polgármester tájékoztatta a képviselö-testületet, hogy működik a Gyerekház a korábban

meghatározott ideiglenes helyszinen. Bemutatta az lgazgyöngy Biztos Kezdet Gyerekház munkatársait,

Andáné Hidasi Anita vezetőt és Ball Lászlóné munkatársat.

Andáné Hidasi Anita, a Gyerekház vezetője részletesen tájékoztatta a képviselő—testületet a Gyerekház

munkájáról, feladatairól, a jelenlegi helyzetről, a Biztos Kezdet Gyerekházak programról, az eddigi mun—

káról és a jövőbeli tervekről.

1. Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a ,,Ka—

rancsságért" elismerő cím adományozásáról szóló 17/2005. (Xi. 10.) önkormányzati rendele-

tének módosításáról

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester (írásos)

Tóth Tihamér polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a ,,Karancsságért" elismerő cim

adományozásáról szóló rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a Jegyző Úr elkészítette. A

testület elözö ülésen hozott döntése alapján a módosítás azt tartalmazza, hogy az elismerésben része—

sülő legfeljebb 10 grammos, 14 karátos aranygyűrűt kap.

A polgármester javasolta a rendelettervezet elfogadását.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének

6/2019. (VII. 24.) önkormányzati rendelete

a ,,Karancsságért" elismerő cím adományozásáról szóló 17/2005. (Xi. 10.) önkormányzati ren-

deletének módosításáról

(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

2. Beszámoló a Karancssági Kerekerdő Óvoda működéséről

Előterjesztő: Gácsiné Ujj Mária óvodavezető-helyettes (írásos)

Gácsiné Ujj Mária óvodavezető—helyettes elmondta, hogy személyes támadásnak érzi a beszámolásra

történő felkérést, mivel ilyen még nem volt, főleg nem nyáron. Több beadványuk is volt, melyre választ

nem kaptak. A fenntartó rendezi a számlákat, az óvoda költségvetésével kapcsolatos egyeztetés nem

volt. Az óvoda szervezeti és működési szabálya szerint dolgoznak.

Az óvodavezető—helyettes ismertette az írásban benyújtott beszámolóját.

Ajegyző elmondta, hogy a korábban a polgármester, a képviselő—testület és lakosság részéről megfo—

galmazott problémák:

- az óvoda nyitvatartási ideje nincs betartva, gyakran már 15 órakor senkit sem lehet elérni az óvo—

dában

— az óvodában az iskolai szünetek alatt nincs óvodai ellátás

- az óvodai ,,leállás" idejét a fenntartóval nem engedélyeztetik

— az óvónői létszám nincs kezelve, nincs betöltve óvónői álláshely

— az intézmény költségvetésével kapcsolatban nincs kivel érdemben egyeztetni, mivel még a szemé—

lyi anyagok kezelését is (KlRA rendszer) évek óta a hivatal látja el — szabálytalanul.

Az óvoda részéről benyújtott levelekről a képviselő-testület mindig tájékoztatva lett. A feltétlen szüksé—

ges karbantartási munkák — az anyagi helyzet függvényében — el lettek látva.

A polgármester elmondta, hogy mielőbb fel kell venni óvónőt. A vizesblokk korszerűsítésére pályázati

lehetőség nem volt, igy komolyabb felújításra nincs lehetőség. A konyhán tönkrement két bojler cseréje

is jelentős kiadást jelentett.



3. Augusztus 20-i rendezvény

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a hagyományos augusztus 20-i

rendezvény megtartására augusztus 18—a lenne a megfelelő időpont. Elmondta, hogy 20—án több tele-

pülésen, illetve Salgótarjánban is vannak rendezvények, így a lakosság jelentős része nincs a község-

ben, így alkalmasabb időpont lenne a 18-a.

A polgármester javasolta a Szent istván napi ünnep augusztus 18—án történő megtartását.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

57/2019. (Vll. 23.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testütete a Szent istván napi ünnepséget

augusztus 18—án tartja.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert az ünnepség és az ünnepi műsor megszer—

vezésével.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Tóth Tihamér polgármester

4. Tájékoztatás az önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

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

kormányzat pénzügyi helyzetéről. ismertette az önkormányzat számiáinak egyenlegét és a fennálló tar—

tozásokat, melyekről a képviselők megkapták a kimutatást. (a bankszámlakivonat és a fennálló tartozá—

sokról szóló kimutatás a jegyzőkönyvhöz csatolva)

5. A Vagyonnyilatkozat Kezelő és Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztása

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester javasolta Kardos Tamás Károly megválasztását a Vagyonnyilatkozat Kezelő

és Ellenőrző Bizottság tagjának.

Kardos Tamás Károly képviselő személyes érintettséget jelentett be és nem kérte zárt ülés tartását.

Hajdara Roland képviselő javasolta Kardos Tamás Károly képviselő kizárását a szavazásból.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az

alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

58/2019. (VII. 23.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozat Kezelő és

Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztására irányuló döntéshozatalból Kardos Tamás

Károly képviselőt kizárja.



Tóth Tihamér polgármester javasolta Kardos Tamás Károly megválasztását a Vagyonnyilatkozat Kezelő

és Ellenőrző Bizottság tagjának.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

59/2019. (VII. 23.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozat Kezelő és

Ellenőrző Bizottság tagjának Kardos Tamás Károly képviselőt megválasztja.

6. Egyebek

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester felkérésére a jegyző tájékoztatta a képviselő—testületet, hogy a Magyar Ál—

lamkincstár felé fennálló visszafizetési kötelezettségre, valamint a kifizetetlen számlákra ismét benyúj-

tásra kerülne rendkivüli támogatási igény vissza nem térítendő támogatásra, az önkormányzat műkö-

dőképességének megőrzése, a feladatellátást veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében. Ehhez kép—

viselő—testületi döntés szükséges.

Tóth Tihamér polgármester javasolta a rendkívüli támogatás iránti kérelem benyújtását.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

60/2019. (VII. 23.) önkormányzati határozata

1. Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi

központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklete i. 10. pontja szerinti

önkormányzatok rendkívüli támogatására vissza nem térítendő támogatásra támogatási

igényt nyújt be az önkormányzat működőképességének megőrzésére, a feladatai ellátását

veszélyeztető helyzet elhárítására.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására.

Határidő: 2019. szeptember 30.

Felelős: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester felkérésére Schirling István jegyző részletesen ismertette a Nógrád Megyei

Kormányhivatal NO/TFO/13—129/2019. számú, jegyzőkönyvek felterjesztésére, rendeletek közzététe—

lére vonatkozó ismételt törvényességi felhívását.

A polgármester elmondta, hogy rendkívül nagy a hivatal leterheltsége. A lakosságszám és a szociálisan

hátrányos helyzetű lakosok miatti kiemelkedően magas ügyfélforgalom legalább két fővel magasabb

hivatali létszámot indokol, melyről a közös hivatalt működtető önkormányzatok képviselő-testületeinek

együttes ülésén is szó volt, de nem történt semmi annak ellenére, hogy a közös hivatali költségvetés

elfogadásakor ennek újratárgyalására Karancsság ígéretet kapott. Azóta sem volt együttes testületi ülés

összehívva.

A polgármester javasolta a törvényességi felhívás tudomásul vételét és a törvényes helyzet helyreállí—

tását.



Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

61/2019. (Vll. 23.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Kormányhivatal

NOITFOI13-129I2019. számú, jegyzőkönyvek felterjesztésére, rendeletek közzétételére vo-

natkozó ismételt törvényességi felhívásában foglaltakat megismerte és azt tudomásul ve-

szi, a törvényes helyzetet helyreállítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Tihamér polgármester, Schirling István jegyző

Tóth Tihamér polgármester részletesen tájékoztatta a képviselő—testületet a 2019. évi szociális tűzifa

támogatás pályázatról. Elmondta, hogy a pályázatban önerő vállalása nem szükséges. Egy igénylő leg-

feljebb 5 m3 tűzifa támogatásban részesülhet. Köbméterenként 18.000 Ft 4- áfa a támogatás összege.

A szállítás költségeit vállalni szükséges. Tavaly 142 m3—re lehetett a pályázatot benyújtani, kb. 3.500 Ft

volta szállítás és kiszállítás költsége köbméterenként. idén 570 m3 igényelhető.

A polgármester javasolta 570 m3 tűzifa támogatásra pályázat benyújtását.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

62/2019. (VII. 23.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete a települési önkormányzatok szo-

ciális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra 570 erdei m3 keménylom-

bos tűzifa vásárlásának támogatására pályázatot nyújt be. Az önkormányzat a szociális

célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

A képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a

szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2019. augusztus 1. 16.00 óra, illetve augusztus 2.

Felelős: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester tájékoztatta a képviselö—testületet, hogy a könyvelést végző cég vezetője,

Molnár Mária ismét felszólító levelet küldött az önkormányzatnak, mivel a Közös Hivatal részéről szer-

ződésben vállalt díjat a Közös Hivatal nem fizette ki, ezért — amennyiben nem lesz rendezve — fel fogják

mondani a szerződést és akkor nem lesznek ellátva a könyvelési feladatok.

Schirling István jegyző tájékoztatta a képviselő—testületet, hogy a Közös Hivatal köztisztviselői — mivei

központi forrásból fedezetet biztosítottak az illetmények kiegészítésére — illetményemelésben, illetve

jutalomban részesültek a Közös Hivatal költségvetésében elfogadottak szerint. Az önkormányzat pénz—

ügyi, pályázati feladatainak ellátásában az önkormányzat által foglalkoztatott Oláh Józsefné jelentős

munkát végez, ennek ellenére még nem részesült jutalomban. Az elnyert REKl támogatásokkal kap—

csolatos feladatok ellátását is ő végezte, melynek köszönhetően az önkormányzat 16 millió forint támo—

gatásban részesült. Ajegyzö javasolta Oláh Józsefné jutalmazásának megfontolását.

A képviselő—testület rövid megbeszélést követően javasolta Oláh Józsefné bruttó 200.000 thutalomban

részesítését.



Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

63/2019. (VII. 23.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testülete Oláh Józsefnét bruttó 200.000 Ft

jutalomban részesíti munkájának elismeréseként.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jutalom kifizetése érdekében a szük-

séges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Tihamér polgármester

7. A ,,Karancsságért" elismerő cim adományozása — zárt ülés

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester a ,,Karancssa'gért" elismerő cim adományozásának megtárgyalására zárt

ülést rendelt el.
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Karancsság Község Önkormányzata Polgármestere

3163 Karancsság, Kossuth út 64.

Tel: (32) 500—000 Tel/Fax: (32) 400—345

e-mail: karancssagcögerglhalohu

  

Meghívó

A Magyarország helyt önkormányzataíról szóló 2011. évi CLXXXIX. 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. július 23. (kedd) 16 óra

Napirend:

'l. Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a

,,Karancsságért" elismerő cím adományozásáról szóló 17/2005. (Xl. 10.) önkormányzati

rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester (írásos)

A ,,Karancsságért" elismerő cím adományozása

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Beszámoló a Karancsságl Kerekerdő Óvoda működéséről

Előterjesztő: Gácslné Ujj Mária (írásos)

Augusztus 20—i rendezvény

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Tájékoztatás az önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Egyebek

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

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

jelezni.

Karancsság, 2019. július 16.

Tóth Tihamér s. k.,

polgármester

 



JELENLÉTI ív

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. július 23. napján megtartott

testületi ülésén megjelentekről
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Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2019. (VII. 24.) önkormányzati rendelete

a ,,Karancsságért" elismerő cím alapításáról szóló

17/2005. (XI. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának

használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében ka-

pott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában, és a Magyarország

címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény

22. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A ,,Karancsságért" elismerő cím alapításáról szóló 17/2005. (XI. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (2)

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) Az oklevél mellett az elismert személy tárgyjutalomban részesül, melynek formája aranygyűrű,

melybe a ,,Karancsságért" felirat kerül gravírozásra. A gyűrű standard, tömör kivitelben 14 karátos

aranyból, legfeljebb 10 gramm súlyban készül.

2.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóth Tihamér Schirling István

polgá rmester jegyző



 

 

 

 
 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARANGSSÁG KÖZSÉG ÖNK§RMÁHYZA§É

Karancssági Kerekerdö Óvodz x) ,, r )
. 3163 Karancsság, Kossuth út ' rkezeü: 2G.j.%..év (;f..%(,r.$:.vzA ? " .po HÉ§§9

l. A működés rendje: ligája? H/f _L id ?

......y_ ._._....u... ma Melléklet: .,.

1.1. A nevelési év rendje gőg—imám: Utószám: Előadó: "

3 i
Nevelőtestületi értekezletek időpontjai

— 2018. augusztus 4. hét Seieg'tezés idöponrg'a: 26......... év

tanév előkészítése, tanévnyitó értekezlet : ' * *

— 2019. január első hete

félévi értekezlet

- 2019. június

tanévzáró értekezlet

Intézményi rendezvények módja, időpontjai

SSz. Jeles napok, Időpont Módja

hagyományok,

kulturális

programok

l. Allatok világnapja 2018. október 4. Vetélkedő

2 Márton nap 2018. Lámpás felvonulás

novemberl 1.

3. Víz világnapja 2019. március 22. Akadályverseny

A víz Világnapja

séták, kirándulások,

víztározóhoz séta

4. A Föld napja 2019. április 22. Vetélkedó

5. Madarak és fák 2019. május lO. DVD nézés

napja

6. Mikulás 2018. december 6. Csoportonként

7. Szeretet utca — 2018. december Nagycsoportosok

adventi program közepe műsora

8. Karácsony — 2018. Karácsonyfa állítás

gyermekek számára december2 l .

9. Húsvét - Húsvétolás 2019. április

10. Anyák napja 2019. május első Csoportonként

hete

11. Évzáró — búcsú az 2019. május utolsó

óvodától hete

12. Gyermeknap 2019. május utolsó Ugráló vár,

hete arcfestés, színház

l 3. Nemzetközi nőnap 2019. március 8.

14. Farsang 2019. február 2. Csoportonként

hete szülőkkel

15. Kiszézés 2018. február vége Szalmabáb égetés

16. Alma — szőlő szüret 2018. október 2. Helyi

hete gyümölcsösben      



 

17. A cigányság 2018. március 19. Műsor

 

 

 

világnapja

18. Egészséghét 2019. január

19. Könyvtárlátogatás 2018. november,

   2019. január
 

Szünetek időpontja, időtartama

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai szünetek idején a gyermekek

létszáma lecsökken, így ezeken a napokon — előzetes szülői igényfelmére's alapján

és a fenntartó jóváhagyásával az óvoda zárva tart.

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok

Leendő óvodásainkat 2019. június első hetében fogadjuk, 9:OO—12.00, és 15:00-

16:OO—óráíg várjuk a nyitott napjainkon, amikor:

bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe

bekapcsolódhatnak a gyermeknek és felnőtteknek szervezett tevékenységekbe

feltehetik kérdéseiket az óvoda működésével, szokás—szabályaival kapcsolatosan.

1.2.Az intézmény munkarendje, nyitva tartása

Az intézményben a nevelési év szeptember l—től a következő év augusztus 31-ig

tart.

Az óvoda hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész éven át

folyamatosan működik.

üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel.

Ilyenkor történik az óvoda szükség szerinti felújitása, karbantartása, valamint a

nagytakarítás.

A nyári zárás idejéről minden év februáijában értesíteni kell a szülőket.

A nyitvatartási idő, 10 óra: reggel 7:OO órától 17:00 óráig.

Az óvodát reggel a munkarend szerint 7100 órára érkező dajka nyitja.

A hivatalos ügyek intézése az óvodavezető irodájában történik.

Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvoda vezetője

engedélyezi.

A nevelés nélküli munkanapokat (legfeljebb 5 nap) ajogszabályban meghatározott

célra az óvodavezető tervezi. A zárva tartás idejéről a szülőket 7 nappal előbb

értesíteni kell.

A gyermekek napirendje az óvodák nevelési programjai alapján a csoport-

naplóban nyer megfogalmazást.

 



1.3.A vezetők benntartózkodása

 

Vezető beosztás megnevezése Az intézményben való tartózkodás rendje
 

Óvodavezető Az óvoda nyitvatartási idején belül reggel

8 óra és délután 15 óra között az

óvodavezetőnek vagy helyettesének az

óvodában kell tartózkodnia. A vezetők

benntartózkodása'n kívüli időben a

helyettesítés rendje szerint történik a

vezetői feladatok ellátása.
 

Óvodavezető helyettes Benntartózkodása munkarendjéhez

 
igazodik. Távozásakor megbizott

óvodapedagógus felel az óvoda működési

rendjéért. 
 

1.4.A közalkalmazottak munkarendje

Az intézmény zavartalan működése érdekében a közalkalmazottak munkarendje

lépcsőzetes munkakezdéssel illetőleg befejezésével történik.

A napi munkavégzés igazolására a kötelezően előírt iv szolgál.

A munkarend változásának okai lehetnek: nyári zárás, munkanap áthelyezése.

A munkarend beosztás rendje, valamint a nyári munkarend, az intézmény éves

munkatervében található.

1.5.A pedagógusok munkarendje

A nevelési—oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje

kötelező órából, valamint a nevelő—oktató munkával összefüggő feladatok

ellátásához szükséges időből áll, amely heti 40 óra. a gyermekek körében

letöltendő idő 6,5 óra, a fennmaradó időszak a felkészülésre, egyéb pedagógiai

feladatok végzésére szolgál.

Rendkívüli távolmaradását és annak okát az előző nap, de legalább az adott

munkanapon munkaidejének kezdete előtt köteles jelenteni az óvoda vezetőjének.

Egyéb esetben a pedagógus az óvoda vezetőjétől kérhet engedélyt legalább egy

nappal előbb a távolmaradásra.

Mindennemű hiányzást, beosztáscserét az óvodavezető tudtára kell hozni.

 



1.6.A nevelőmunka rendje

A szakképzett óvodapedagógusok:

Hetenkénti váltásban délelőtt 7:30 órától 14 óra ill. 8 órától l4z30-ig, délután 913O—tól

16:OO—ig, ill. 10 órától 16:30—ig dolgoznak.

A dajkák munkaideje: 1 fő délelőttös 7-től 15 óráig, 2 fő délutános 9 órától 17 óráig

dolgoznak.

A pedagógiai asszisztens munkaideje 8—16 óráig.

Az intézményvezető helyettes csoportban kötelezően letöltendő óraszáma: heti 12 óra.



A működés tárgyi feltételei: fíítés, világítás, vizes blokkjelenleg megfelelőek, de a

fűtés évente ellenőrzésre, karbantartásra szorul. A vizes blokk tekintetében a

közeljövőben felújításra lesz szükség. (Elöregedett lefolyó csövek cseréje).

A működés tárgyi feltételei közvetlenül még: takaritószerek, mosogatószerek,

mosószerek és a tisztálkodás kellékei. Ezek biztosítására havi szinten ellátmányt kap

az óvoda, ennek összege általában 80.000 forint.

Az ellátmányból kerülnek kifizetésre továbbá az útiköltségek és bérletek, illetve

tintapatront is ebből szoktunk vásárolni.

A működés személyi feltételei: Jelenleg 5 óvodapedagógus, 3 dajka, l pedagógiai

asszisztens, (aki óvónői munkakörbe dolgozik), 1 közfoglalkoztatott munkatárs (aki

pedagógiai asszisztens és dajkai feladatokat lát el). Elmondható, hogy a személyi

feltételek nem megfelelőek. Egy óvodapedagógusra lenne még szükség.

mtlmkö 910330? ;5.

 



Beszámoló a 2018—2019-es nevelési év tevékenységeiről, történéseiről, illetve az ezt

megelőző 2018.03.01-től 2018.08.31—ig terjedő időszakról

— március 21—én Szülői értekezleteket tartottunk

- április 5 —— szaktanácsadói látogatás Gácsiné Újj Mária ővodapedagógusnál

— Óvodai szakvélemények megírása, kiadása 04.09-től O4.l l-ig

- 04.20. a Föld napja alkalmából vetélkedőt szerveztünk

— Április 23-tól május 8-ig egy szalmatercsi dajka jelöltet fogadtunk gyakorlatra

- május 7—8 Óvodai beiratkozás

- május 8—9—10 Anyák napi ünnepségek

— május 17. Szaktanácsadói látogatás Tőzsér Kinga óvodapedagógnsnál

— szülős kirándulást szerveztünk és bonyolítottnnk le a Gyöngyösi Állatkertbe és Sástóra

május 22-én

— 05.23-tól 05.25—ig gyermeknapi programok a Karancssági és Szalmatercsi Roma

Kisebbségi Önkormányzatok segítségével

- május 28—tól június 8-ig dajkajelölt gyakorlat második része

- szülők értesítése az óvodai felvételről illetve elutasításról (06.04—06.07—ig).

— Óvodai búcsújúnius 8.

- 07.11. EFOP 1.3.1. pályázat keretében megbeszélés óvodánkban hét óvoda

részvételével

- június 15. Szülői értekezlet az új óvodásoknak

— 07.18-tól 08.20-ig nyári óvodai élet megszervezése (csökkentett gyermeklétszám,

óvodapedagógusolmak 10-10 nap szabadság kiadása)

- 07.23-tól 08.24—ig nyári zárás

- augusztus 22. próba a nagycsoportosokkal

— 08.25 . részvétel a Jelenlétház programján — műsoradás, felügyelet

- 083 1 . tanévkezdő Szülői értekezlet csoportonként

- szeptember 3. színházi program az oviban — Szalmatercsi Könyvtár szervezésében

- szeptember—október új óvodások beszoktatása, családlátogatások, anamnézisek,

bemeneti mérések elkészítése — kiscsoport. Középső-és nagycsoportban aktuális

mérések elvégzése, fejlesztési tervek elkészítése. Éves ütemtervek elkészitése

csoportonként.

- 09.15. megbízási szerződés elkészítése az SNI-s gyerek fejlesztésére

— október 1. KIR Statisztika elkészítése, feltöltése

— október 26. őszi kirándulás a Szentkúthoz

- november 9. Lámpás felvonulás a templom dombra és vissza

- 11.16. színház az oviban

— november hónapban kérelmek benyújtása ajegyző felé a kötelező óvodábajárás alóli

felmentéshez

- december 06. Szalmatercsi Könyvtár programja 10 óra, Mikulás az óvodában 11 óra

(Szahnatercsi—és Karancssági Kisebbségi Önkormányzatok ajándékaival).

- 12.16." Szeretet utcája ,, programon a nagyok műsora a Közösségi házban (

felkészítés, fellépés).

- 12.21 . Karácsonyfa állítás, szülők Betlehemes előadása



2018.12. —2019.0l . iskolaérettségi vizsgálatok elvégzése

január 16-án szülői értekezlet a nagycsoportban, február 13—án középső illetve

kiscsoportban

február 22. szülós farsang

március 6. Kiszebáb égetés

03.22. továbbképzés Gyöngyösön — három óvodapedagógus részvételével

április 8, Nemzetközi Roma— napra műsor készítése, előadása

04.08-10-ig óvodai szakvélemények megírása, kiadása

április 24-26-ig óvodai beiratkozás

május 8-9—10 Anyák—napi műsorok

05.14. EFOP—os színházlátogatás Balassagyarmat

május 16. ugráló vár, arcfestés az oviban — Jelenlét ház szervezése

május 17. színházi előadás gyenneknapra Roma Önkormányzatok

május 20. Budakeszi Vadaspark

05.22-24-ig értesítések kiküldése óvodai felvételről

05.28. kutyás bűvész előadása — Karancssági Önkormányzat ajándéka

június 7. Óvodai búcsú

06.13. Szülői értekezlet új óvodásoknak

Folyamatosan végzett tevékenységeink

EFOP 3.1 .3 pályázatban való aktív közreműködés különböző helyszíneken, illetve

óvodánkban havi két alkalommal két óvodapedagógus részvételével.

Csoportonként heti tervek, egyéni fejlesztési naplók készítése, szülők tájékoztatása

Heti váltásban foglalkozások kezdeményezések megvalósítása minden csoportban

Óvodai szinten óvodai átjelentkeze'sek: új óvodások befogadása, eltávozók kijelentése

(költözések miatt)

Naprakész KIR rendszerrel kapcsolatos teendők

Kapcsolattartás a partnereinkkel: önkonnányzatok, iskola, védőnői szolgálat, házi

orvos, szülők, családsegítők, Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakszolgálatok,

Ielenlétbáz

Maud—45 ki?" csata
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Lekérdeaés időpontja.....:

11741062—15451268

11741062—15453268— OZBZOOOfÖ

11741062 15451268—03470000

11741062 45451268— 03540000

43743062—15451268— 03610000

11741062—15451268— 03780000

1374í062-15457268—04400000

33741062—15451268—05120000

11741062—15453268— 08660000

13741062—15451268— 08800000

11741062—15451268— 08970000

11741062—154512680010000

11741062—15451268—LOOZOOO9

11741062—15453268 —10030008

11741062—1545126í10040007

13741062—15451268 —10050006

11741062—15451268—10070004

l1741062—15453268—10080003

11741062—15451268—10090002

11741062—1545126f9—10100008

11743062—35773090

low

CSSÁG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÓTE

Számlaegyenleg

2019/07/23 O8z51:13

KARANCSSÁG PÉNZFORGALMI

KARANCSSÁG ÖNKORM.KOMMUN

KARANCSSÁG KÖZS.ILLETÉK

KARANCSSÁG IPARÚZÉSI ADÓ

BIRSÁG SZÁMLA

KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA

KARANCSSÁG KÖZS.IDEGEN B

ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK sz

TERMÖFÖLD BÉRBEAD.SZÁRM.

EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉS

GÉPJÁRMÚADÓ BESZEDÉSI sz

BEF.VIZIKÖZMÚ BERUH.ELSZ

LTP MEGTAKARITÁSI SZÁMLÁ

KARANCSSÁG ÖNKORM. KÖZFO

öNK.KABANcssÁG TIOP PÁLY

KARANCSSÁG KÖZSÉG "OEP E

KSÁG ÖNK.ÉP.ENERG.TOP—3.

IGAZGYÖNGY BIZTOS KEZDET

KARANCSSÁTOP—3.2.l.—16NG

KARANCSSÁG FÖLDADÓ

KARANCSSÁGI ÓVODA
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Szállítóí tartozások 2019. július 22-én

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

sorsz. Szállító megnevezése szamla számla kelte Fizetési határidő

osszege

1. Fallos plussz Kft. Pásztó 440 730 2019.06.26 2019.07.12

2. Fallos plussz Kft. Pásztó 147 083 2019.07.03 2019.07.23

3. Fallos plussz Kft. Pásztó 234 548 2019.07.10 2019.07.26

4. Nor-Szil Kft. Starján. 63 854 2019.07.02 2019.07.09

5. Nor—Szil Kft. Starján. 100 620 2019.07.04 2019.07.11

5. Nor—Szil Kft. Starján. 41 135 2019.07.11 2019.07.l8

7. Nor—Szil Kft. Starján. 39 447 2019.07.09 2019.07.15

8. ÉRV Zrt.Kazincbarcika 913 000 2019.05.31

9. Elmű—Émász Kft 70 310 2019.07.12 2019.07.29

10. Nemzeti Földgáz 104 338 2019.05.22 2019.06.28

11. Ebrende'szet 60 000 2019.06.05 2019.06.13

összesen: 2 215 065

Beruházási szállítói tartozá

1. Dépszol-Plusz Kft.Budapest 10 520 564 §)
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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 12 283 447 0

2018 9 811 507 0 9 811 507

Összesen 64 046 206 51 506 147 12 540 059   
Karancsság, 2019. július 22.

   Tóth Tihamégá

polgármesteri—xiv _

 



 

NÓGRÁD MEGYEI

kORMANYHWATAL

iktatószám: NO/TFOMS— ili 0.019 Tárgy: Törvényességi felhivás

Ugyintéző: Krekács Judit

Telefon: 32/620—736

E-mail: krekacs.luditűönooradoovhu

Tóth Tihamér ,

Polgármester Ur útján

Karancsság Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete

Schirling István

Ságújtalui Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzője részére

Karancsság

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Jegyző Uri

Magyarország Alaptörvénye 34. cikk (4) bekezdésében, valamint Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXlX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132.§ (1)

bekezdés a) pontjában foglalt jogkörben eljárva az alábbi -— ismételt -

törvényességi felhívással élek:

A Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz (a továbbiakban: Kormányhivatal) felterjesztett

jegyzőkönyvek vizsgálata során megállapítottam, hogy Karancsság Község

Önkormányzata Képviselő—testületének 2019. július 3—án felterjesztett utolsó képviselő-

testületi jegyzőkönyve 3 2019. március 19—ei ülés jegyzőkönyve. Ságújfalui Közös

Önkormányzati Hivatal Jegyzője a Kormányhivatal NOleO/13—107/2019. számú

törvényességi felhívásának a fentiek teljesítésével azonban csak részben tett eleget, mivel

továbbra sem került felterjesztésre a képviselö—testület 2019. április 'l7-ei, a május 28—ai,

június 4-ei és június 18--ai üléseinek jegyzőkönyve. A 2019. évben alkotott rendeletek

Nemzeti Jogszabálytárba történö közzétételének határidőben szintén csak részben tett

eleget az 112019.(lll.6.) és 2/2019.(lll.6.) önkormányzati rendeletek közzétételével, illetve

határidőn túl a 3/2019.(lll.20.) módositó rendeletet tette közzé, azonban az egységes

szerkezetbe foglalása már nem történt meg. Nem kerültek közzétételre a 4/2019.(V.29.) és

5/2019.(V.29l) önkormányzati rendeletek sem, illetve azok egységes szerkezete. A fenti

hiányosságokon túl a jegyző nem adott irásbeli tájékoztatást a Kormányhivatal részére a

törvényességi felhívásban foglaltak szerint.

2018 évben a jegyzőkönyvek késedelmes felterjesztése miatt három alkalommal éltünk

törvényességi telhivással, illetve az ismételt felhívásban megadott határidő eredménytelen

eltelte miatt törvényességi felügyeleti bíráság is megállapításra került. 2019. évben szintén

három törvényességi felhívást bocsátottunk ki a jegyzőkönyvek késedelmes felterjesztése

miatt.

Hatósági Főosztály

Törvényességi Felügyeleti Osztály
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Az Mötv. 52. § (2) bekezdése értelmében a képviselő—testület üléséről készült

jegyzőkönyvet a jegyző az ülést követő tizenöt napon belül köteles megküldeni a

kormányhivatalnak.

Az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei

kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012.(lV.25.) Kill/l

rendelet 1. §—a alapján a jegyző az önkormányzati rendeletet és annak, valamint — ha az

önkormányzati rendelet módosító vagy hatályon kívül helyező rendelkezést is tartalmaz —

az abban foglalt módositással vagy hatályon kívül helyezéssel érintett önkormányzati

rendelet valamennyi időállapota szerinti egységes szerkezetű szövegét a Nemzeti

Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül

továbbítja a kormányhivatalnak. A Nemzeti Jogszabálytárről szóló 338/2011.(Xll.29.) Korm.

rendelet 4. § (5) bekezdése alapján a jegyző az egységes szerkezetű szöveget az

önkormányzati rendelet vagy az önkormányzati rendeletet megváltoztató önkormányzati

rendelet kihirdetését követő öt munkanapon belül a Nemzeti Jogszabálytárban közzéteszi.

A Kormányhivatal NO/"TFO/13—107/2019. számú törvényességi felhívásának

eredménytelensége miatt ismételt törvényességi felhívással élek a képviselö—testület felé.

Az Mötv. 134.§ (1) bekezdése alapján felhívom a képviselő—testületet, hogy a felhívásban

foglaltakat tárgyalja meg, a fel nem terjesztett 2019. július 15—ig megtartott/megtartandó

képviselő—testületi ülések jegyzőkönyveinek a Kormányhlvatal részére történő

megküldésével, a megalkotott rendeletek határidőben történő közzétételével —— a jegyző

általl teljesítésével - a hivatkozott jogszabályoknak megfelelő eljárás jogszerűségét

folyamatosan., illetve legkésőbb

2019. augusztus 5—ig

állítsa helyre.

Kérem Polgármester Urat, hogy a jegyzőkönyvek Kormányhivatalhoz történő
felterjesztését a törvényességi felhívásban megjelölt időpontig — figyelemmel az Mötv. 83. §
bj pontjában és a közös hivatal létrehozására kötött együttműködési megállapodásban
szabályozottak szerinti munkáltatói jogkörben — a jegyző munkáltatójaként biztositani
szíveskedjék.

A jogszabálysértő gyakorlat folytatásának elkerülése érdekében a jövőben a vonatkozó
jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartására/betartatására nyomatékosan felhívom
a figyelmet.

A felhívás alapján megtett intézkedésről — a képviselő—testület általi megtárgyalásáról, a
megtett intézkedésről - vagy egyet nem értésről szintén 2019. augusztus 5—ig írásban
tájékoztatást kérek.

Felhívom figyelmüket, hogy az Mötv, 134.§ (2) bekezdése értelmében a megadott határidő
eredménytelen elteltét követően — eredménytelenségl ok a jegyzőkönyvek felterjesztésnek,
a rendeletek közzétételének elmulasztása, a felhívás képviselő-testületi megtárgyalásának,
valamint az írásbeli válaszadás elmaradása - a Kormányhivatal a törvényességi felügyeleti
eljárás egyéb eszközeinek alkalmazásáról (tőn/ényességi felügyeleti bírság kiszabása,
fegyelmi eljárás kezdeményezése) mérlegelési jogkörben dönt.

Salgótarján, 2019. július 5,
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A dokumentum elektronikusan nllelesilett.
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Nngrad Megyer Kormányhivalal


