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Jegyzőkönyv
Karancsság Község Önkormányzata Kép
viselő-testülete

2019. október 1.

Jegyzőkönyv

Készült:

Karancsság Község Önkorm
ányzata Képviselő—testület
e 2019. október 1. napján

16.00 órától megtartott ülé
sérő

Az ülés helye:
Jelen vannak:

Községháza — Tanácskozóte
rem Karancsság, Kossuth
út 64.
Tóth Tihamér polgármes
ter

Tőzsér Dezső alpolgármest
er
Hajdara Roland képviselő
Vidéki Attila képviselő

Távol:

Durnyik József képviselő
Kardos Tamás Károly képvis
elő
Rácz-Berki Erzsébet képvis
elő

Meghívottak:

Schirling István jegyző
Mizser Edit óvónő

Az ülést vezeti:

Tóth Tihamér polgármester

Napirend:

1.

Karancsság Község Önkorm
ányzata Képviselő-testület
ének önkormányzati rendel
Onkormányzat és Szervei
ete az
Szervezeti- és Működési Sza
bályzatáról szóló 1/2015.
önkormányzati rendeletének
(II. 13.)
módosításáról
Előterjesztő: Tóth Tihamér
polgármester (írásos)
2. Karancsság Község Önk
ormányzata Képviselő-te
stületének önkormányzati
szociális célú tűzifa támoga
rendelete a
tás helyi szabályairól
Előterjesztő: Tóth Tihamér
polgármester ( írásos)

3. Óvodavezető-helyettes lem
ondása
Előterjesztő: Tóth Tihamér
polgármester

4.

Egyebek
Előterjesztő: Tóth Tihamér
polgármester

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

1.

Karancsság Község Önkormány
zata Képviselő-testületének önk
ormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezet
i- és Működési Szabályzatáról
szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosí
tásáról
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgár
mester (írásos)

Tóth Tihamér polgármester felk
érésére a jegyző tájékoztatta a
képviselő-testületet, hogy — az
ülésen ismertetett és tudomásul vett
elmúlt
— a Nógrád Megyei Kormányhivat
ai Hatósági Főosztály Törvényes
ségi Felügyeleti Osztályának NO/
TFO/179-3/2019. számú ,,SZMS
Z felülvizsgálata alapján javaslat
tárgyú levelében foglaltak alapján
tétel"
a Szervezeti- és Müködési Szabályz
atról szóló rendelet módositásának tervezete elkészült, amely
— az 5. számú melléklet kieg
észítésével — tartalmazza a
funkciók kiegészítését is
kormányzati
Tóth Tihamér polgármester java
solta a rendelettervezet elfogadá
sát.
Karancsság Község Önkormányzat
a Képviselő-testülete 4 igen szav
azattal az alábbi rendeletet alkotta:

Karancsság Község Önkormány
zata Képviselő-testületének
__
7/2019. (X. 2.) önkormányzati
rendelete
az Önkormányzat és Szervei
Szervezeti- és Működési Szabál
yzatáról szóló
1/2015. (II. 13.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
(a rendelet a jegyzőkönyvhöz csat
olva)

2.

Karancsság Község Önkormány
zata Képviselő-testületének önk
ormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás hely
i szabályairól

Előterjesztő: Tóth Tihamér pol
gármester (írásos)

Tóth Tihamér polgármester felk
érésére Schirling István jegyző
részletesen ismertette a rend
zetet. Elmondta hogy a Bel
eletterve—
ügyminisztérium a települési
önk
orm
ányzatok szociális célú tüzelő
vásárlásához kapcsolódó támoga
anyag
tás

a jogcímen a benyújtott pályázat
a alapján 352 erdei m3 kemény—
lombos tűzifa megvásárlásához
biztositott támogatást Karancssá
g Község Önkormányzata részére.
szociális rászorultság és az igén
A
ylés feltételeit rendeletben szüksé
ges szabályozni a pályázati kiír
meghatározottak figyelem bevé
ásban
telével.
A polgármester elmondta, hogy köb
méterenként mintegy 3.000 Ft 4- ÁFA
/m3 a szállítás várható költsége,
illetve még a jogosultakhoz történő
kiszállítást is meg kell majd oldani.
A polgármester javasolta a szoc
iális célú tűzifa támogatás hely
i szabályairól szóló rendelet
fogadását, melyben a jogosultak
tervezet elszámára nyújtandó tűzifa pontos
mennyisége nem került meghatáro
zásra, mivel az az igénylők számát
—
ól függ.
Karancsság Község Önkormányzat
a Képviselő-testülete 4 igen szav
azattal az alábbi rendeletet alkotta:

Karancsság Község Önkormány
zata Képviselő-testületének
8/2019. (X. 2.) önkormányzati
rendelete
a szociális célú tűzifa támoga
tás helyi szabályairól
(a rendelet a jegyzőkönyvhöz
csatolva)

3. Óvodavezető-helyettes lemondása
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgár
mester

Tóth Tihamér polgármester rész
letesen ismertette Gácsiné Ujj Mári
a, a Karancssági Kerekerdő Óvo
intézményvezető helyettesi tisz
da
tségéről történő lemondó nyilatko
zatá
t, melyben romló egészségi álla
potára és családi körülményeire
hivatkozott. A nyilatkozat benyújtá
sától mindeddig nem körvonala
dott, hogy ki allalná el az intézm
zóény dolgozói közül a vezetői fela
datok ellátását. Az elmúlt napokb
jelezték az óvoda részéről, hogy
an
Mizser Edit óvónő elvállalná a veze
tői feladatok ellátását. Az intézm
kinevezett vezetője várhatóan még
ény
2 évig GYED—en lesz kisgyerme
kével.

A polgármester felkérésére Mizser
Edit óvónő nyilatkozott, hogy átmeneti
leg elvállalja az óvodavezetői
feladatok ellátását.
Tóth Tihamér polgármester java
solta:

-

Gácsiné Ujj Mária óvodavezető-hely
ettes lemondásának tudomásul véte
lét 2019. október 1. napjáMizser Edit óvónő óvodavezetői fela
datok ellátásával történő megbízásá
t 2019. október 2. napjától,
valamint
óvodavezetői (határozott időre) pály
ázat kiírását a kinevezett óvodav
ezető tartós távollétének
(GYED) idejére.
val,

—
-

Karancsság Község Önkormányzat
a Képviselő—testülete 4 igen szavazat
tal az alábbi határozatot hozta:
Karancsság Község Önkormányzat
a Képviselő-testületének
71/2019. (X. 1.) önkormányzati hatá
rozata
1. Karancsság Község Önkormány
zata Képviselő-testülete Gácsin
é Ujj Mária óvodavezető—helyettes lemondását 2019.
október 1. napjával tudomásul vesz
i.
2. A képviselő-testület megbízza
Mizser Edit óvónőt az óvodavezetői
feladatok ellátásával
2019. október 2. napjától.
3. A képviselő-testület óvodaveze
tői (határozott időre) pályázatot ír
ki a kinevezett óvodavezető tartós távollétének (GYED)
idejére.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Tóth Tihamér polgármester

4.

Egyebek
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgár
mester

Tóth Tihamér polgármester felk
érésére a jegyző részletesen tájé
koztatta a képviselő-testületet az
kormányzat pénzügyi helyzetéről. Isme
önrtette az önkormányzat számláinak
egyenlegét és a fennálló tar—
tozásokat, melyekről a képviselők
megkapták a kimutatást. (a bank
számlakivonat és a fennálló tart
sokról szóló kimutatás a jegyzőkön
ozá—
yvhöz csatolva)
A polgármester javasolta a pénz
ügyi helyzetről szóló tájékoztatás
tudomásul vételét
Karancsság Község Önkormány
zata Képviselő—testülete 4 igen
szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Karancsság Község Önkormányzat
a Képviselő-testületének
72/2019. (X. 1.) önkormányzati hatá
rozata
Karancsság Község Önkormányzat
a Képviselő-testülete az Önkormány
zat pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatást tudomá
sul veszi.

Tóth Tihamér polgármester felkérés
ére a jegyző részletesen tájékoztatta
a képviselő-testületet a be—
n újtott pályázatokról. Elmondta, hog
y a Rákóczi út felújítására, illetve az
Ovoda konyhájának felújítá—

Karancsság Község Önkormány
zata Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Karancsság Község Önkormány
zata Képviselő-testületének
73/2019. (X. 1.) önkormányzati
határozata
Karancsság Község Önkorm
ányzata Képviselő-testülete
2019. október 4. napjára a köz
ségi sportpályát térítésmente
sen biztosítja az Oláh Borbál
a által szervezett sportrendezvényhez.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Tóth Tihamér polgár
mester
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Karancsság Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2019. október 1-jén tartandó ülésé
re
__
Előterjesztés és előzetes hatásvizsgálat
az Onkormányzat és Szervei Szervezeti- és
Működési Szabályzatáról szóló 1l2015. (II.
13.) önkormányzati rendelet módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!
Karancsság Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Önkormányzat és Szervei Szerv
ezeti— és
Működési Szabályzatát a 1/2015. (II. 13.) önko
rmányzati rendeletével fogadta el.
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági
Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya
,,javaslattétéllel" élt az SZMSZ felülvizsgálatával kapcsolatb
an. (Az NO/TFO/179-3/2019. számú ,,SZMSZ
felülvizsgálata alapján javaslatté

tel" tárgyú levél az előterjesztés melléklete
.) A képviselő—testület a javaslattételt
68/2019. (VIII. 27.) önkormányzati határ
ozatával tudomásul vette.
Mint az már az augusztus 27—i ülésen elhan
gzott, a javaslatté

tel 1. pontjában foglaltak már 2015-ben,
rendelet megalkotásakor sem feleltek meg a
a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvényben
foglaltaknak. A 2. pontban leírtakat szük
sége

s korrigálni annak érdekében, hogy össz
hangban legyen
a Mötv. vonatkozó szakaszával. A 3. pont
ban foglaltakat szukséges pontosítani. A
4. pontban foglaltak

módosítására — ahogyan az megfogalmazásra
is került — ez év március 15-ig nem is volt lehet
őség,
tehát a jogalkotásra felhatalmazó rendelkezéssel,
illetve a feladatkört megállapító jogszabály mega
dásával

pontosítani szükséges a rendelet bevezető
részét. Az 5. pontban foglaltakat, az akkor
i rendelet
hatályba lépését szabályozó szakaszt pedig
egyáltalán nem lehet utólag ,,javítani".
Ezeken kívül szükséges rendezni az 5. mellé
klet szerinti kormányzati funkciókat is.

A költségvetési szerv közfeladatait, szakmai
alaptevékenységeit kormányzati funkciókba
- funkciószámmal és -megnevezéssel be kell sorolni, és az
alapító okiratában fel kell tüntetni. Szüksége
s a melléklet
kiegészítése.
A javaslattétel szerint elvégzett felülvizsg
álat alapján a mellékelt rendelet—tervezet
szerinti módosítást
javaslom.
A rendelet-tervezet a következö módosítá
sokat tartalmazza:

Az SZMSZ bevezető részében a jogszabályszerk
esztésről szóló 61/2009. (Xll. 14.) lRM rende
let 53. §
(2) bekezdése alapján az eredeti jogalkotói
hatáskörben megalkotni tervezett helyi önko
rmányzati ren—

Az SZMSZ ?, § (1) bekezdése az alakuló ülés
megtartására vonatkozóan az Mötv. 43. § (1)
bekezdésében, valamint az eskütételre vonatkozóan
a 63. § és 28. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint ponto—
sításra kerül.
Az SZMSZ 11. § (6) bekezdése az Mötv. 46.
§ (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetekbe
n az érintett
zárt ülés tartásának lehetőségéről szóló tájék
oztatását és erre vonatkozó kérelméről szóló
írásbeli nyilatkozatának beszerzését szabályozza.
Az SZMSZ 22. § (4) bekezdése az önkormán
yzati rendeletek kihirdetése helyét pontosítja
.
Az SZMSZ 5. számú melléklete kiegészítésre
került kormányzati funkciókkal a feladatellátásh
oz igazodóan.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 17. §-a értelmébe
n a jogszabályok előkészítése
előzetes hatásvizsgálatot kell
során
lefolytatni, az alábbi tényezőkr

A rendelet—tervezet:

e vonatkozóan:

Adminisztratív terheket bef
olyásoló hatása: A rendelet
megalkotásának az adminiszt
tekintve új, többlet terheket
ratív terheket
eredményező hatása nincs,
a rendelet alkalmazása az eddi
rativ munka további szükséges
gi adminisztségét igényli.
A rendelet megalkotásának
szükségessége: a Magyarors
zág helyi önkormányzatairól
évi CLXXXIX. törvény, valami
szóló 2011.
nt a jogszabályszerkesztésről
szóló 61/2009. (Xll. 14.) IRM
szerinti pontosítás.
rendelet

A jogalkotás elmaradásának vár
ható következményei: a szüksé
ges módosítások elmaradása ese
tén törvényességi felügyeleti int
ézkedés várható.
A rendelet alkalmazásához szü
kseges személyi, szervezeti, tárg
yi és pénzügyi feltételek: a rend
elet
A rendelet a meglévő állapotokat
nem érinti. Javaslom a mellékel
t szervezeti és működesr szabál
zat módosításáról szóló rendelet
y—
—tervezet megtárgyalását és elfo
gadását.

KarancssáG, 2019. szeptember 26.
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NÓGRÁD MEGYEI
KORMANYHWATAL
iktatószám: NOfTFO/ ,[19 —312019.
ügyintéző: Krekács Judit
Telefon: 32/620—736

Tárgy: SZMSZ felülvizsgálata
alapján javaslattétel.

E-mail: krekacsiuditgngedgovhg

Tóth Tihamér ,
Polgármester Ur útján

Karancsság Község Önkormányzata
Képviselő-testülete részére
Kart-mga-'g.
"§:

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyaroszág helyi önkormányzatairó
l szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(a
továbbiakban: Mötvj 133§ § (2) bekezdés
ében biztosított legkorben eljárva,. Karancss
ág
Község Önkormányzata Képviselő—testülete
szervezeti es működési szabályzatról szóló
6!20'18.(lll.14;). és
14/2017.(Xll.15,.) önkormányzati rende
letekkel módosított 1/2015.

1.l Az alakuló ülésre vonatkozó szabályo
zást az SZMSZ .7. §-a tarta-lmazza, mely
szakasz első mondata az alakuló ülés
idejét a következőképpen szabályozza: ,,A
képviselő-testület alakuló ülését az önkormán
yzati választást követő 15 napon belül tartja
meg.
"

A fenti szabályozás nem felel meg az Mötve
43. § (1)— bekezdésében foglaltaknak, mely
szerint a képviselő-testület az alakuló ülésé
t a választás eredményének jogerőssé válás
át
követő tizenöt napon belül tartja meg.
2.1 A zárt ülés tartását" az érintett személy
nyilatkozata alapján az SZMSZ 11. § (6)
bekezdése az alábbiak szerint szabályo
zza:
"Amennyiben az érintettől a
polgármesterhez a tárgyalás megkezdé
séig a nyilvános tárgyalásba bele
egyezem
tartalmú írásbeli nyilatkozat nem érkezik vissz
a és az érintett nincs jelen, úgy zárt ülésen
kell tárgyalni az ügyet. " E szabályozás ellen
tétes az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontjába
n
foglalt—szabályozásával, mely szerint: ,,zárt
ülést tart— az érintett kérésére választás,
kinevezés, felmentés; vezetői megbízás adás
a, annak visszavonása, fegyelmi eljárás
megindítása és állásfoglalást igénylő személyi
ügy tárgyalásakor". Az Mőtv. Szabályozása
szerint, akkor kell zárt ülés tartani ha az érint
ett Kéri, ennek hiányában az ügy nyílt ülésen
tárgyalandó. Az SZMSZ—ben azonban indokolt
szabályozni, hogy az érintett a zárt ülés
Hatósági Főosztály _"
Törvényességi Felügyeleti Osztály
3100 Salgómjám Rákóczi út 36. Te!: (32) 620-73'5,
Fax: (32) 620496, email; !orvenyessegénogradgombu

2
keretében történő tárgyalás
lehetőségéről milyen módon
kap előzetes tájékoztatást, és
a dokumentálás módja.
mi

3.1 Az sza-asz 22. § (4) bekezd

ése az 'önáémnányzati rendeletek
alábbiak szerint határozza
kihirdetési módját az
meg: ,.Az önkonna'nyzati ren
deletet a helyben szokásos
kell kihirdetni" A szabályoz
mó
ás nem felel meg a jogalk
otásról szóló 2010. év; CXX don
X. tör—

Al./Az önkormányzati rendel
etek bevezető részének mód
osítását a Jat, 2019. márciu
étő! hatályos 8. § (1) bekezd
s 15—
ésének b) pontja lehetővé tesz
i.
Az
SZMSZ
bevezető
részének- megfogalmazá
s—a
jogszabályszerkeeztésről szól
nem
felel
meg
a
ó,
rendelet) 53. és 55. §—ában 61/2009.(Xll.14.) lRM rendelet (a továbbiakban: IRM
fog
lal
tak
nak
.
A
bev
ezető részben a rendeleta
felhatalmazást adó rendel
lkotásra
kezés, vagy az eredeti
jogalk
rendelkezés után meg kell
jelölni azt a feladatkört megáll otói hatáskört megállapító
apító jógszaba'lyi rendelkezést
amely alapján a jogszabál
yt kiadják. Az SZMSZ bev
,
ezető része csak felhatalm
rendelkezést tartalmaz, és
azó
nem tartalmazza _a feladatkö
rt megállapíto jogszabályt
SZMSZ beVezetőjében fel
Aaz
hatalmazó rendelkezésként
megfelelő eredeti jogalkotó
hatá—ekörként az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésére val
i
ó hivatkozás. Azonban az Möt
42. § 1), pontra való hivatk
V.
ozás mind felhatalmazó ren
delkezésként, mind felada
megjelölésként helytelen, miv
tkör
önkormányzati hatásköröket el a hivatkozott jogszabály az át nem ruházh
ató
szabályozza. A bevezetőb
jogszabályként az Alaptörve
en feladatkört megállapító
'ny 32. cikk (1) bekezdés
megjelölni.
a) és d) pontját szük-sége
s

2019. szeptember 9-ig
tárgyalja meg. A képviselő-te
stület döntés

éről írásban tájékoztatást
kérek.

Salgótarján, 2019. augusztus
ott "tisztelettel:

dr. Szabó Sándor kormán
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Karancsság Község Önkormány
zata Képviselő-testületének
__
önkormányzati rendelete
az Onkormányzat és Szervei
Szervezeti- és Működési Szabál
yzatáról szóló
1/2015. (II. 13.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
Karancsság Község Önkormány
zata Képviselő-testülete Magyar
ország Alaptörvénye 32. cikk
kezdésében kapott felhatalmazá
(2) be—
s alapján, Magyarország Alaptö
rvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott felada
és d)
tkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1.§
Az Önkormányzat és Szerve
i Szervezeti— és Működési Szab
ályzatáról szóló 1/2015. (II.
mányzati rendelet (a továbbiak
13.) önkor—
ban: R.) bevezető része helyéb
e a következő rendelkezés lép:

,,Karancsság Község Önkormány
zata Képviselő-testülete Magyar
ország Alaptörvénye 32. cikk (2)
kezdésében kapott felhatalmazá
be—
s alapján, Magyarország Alaptö
rvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott felada
és d)
tkörében eljárva a következőket
rendeli el:"

2.§
Az R. 7. § (1) bekezdése helyéb
e a következő rendelkezés lép:

3.§
Az R. 11. § (6) bekezdése helyéb
e a következő rendelkezés lép:
,,(6) A polgármester a Mötv. 46.
§ (2) bekezdés b) pontjában fogl
alt esetekben kellő időben, igaz
tó módon tájékoztatja az érin
olhatettet és legkésőbb a
képviselő—testület ülésének
érintett zárt ülés tartásával kap
kezdetéig beszerzi az
csolatos írásbeli nyilatkozatá
t."

4; §
Az R. 22. § (4) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
,.(4) Az önkormányzati rendeletet
a Községháza hirdetőtábláján tört
énő kifüggesztéssel kell kihirdetni. A kihirdetésről a jegyző gondosko
dik."

5.§
Az R. 5. számú melléklete helyéb
e az 1. melléklet lép.

6.§
Ez a rendelet a kihirdetését köv
ető napon lép hatályba.

Tóth Tihamér s. k.,
polgármester

Schirling istván s. k.,
jegyző

Indokolás
az Önkormányzat és Szervei
Szervezeti- és Működési Szabályzatáról
szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításához

Általános indokolás

Részletes indokolás

1. §-hoz
Az SZMSZ bevezető részében
a jogszabályszerkesztésrői szó
ló 61/2009. (Xil. 14.) IRM rendelet
(2) bekezdése alapján az ered
53. §
eti jogalkotói hatáskörben meg
alkotni tervezett helyi önkorm
delet esetében az önkormányzat
ány
zat
i
reneredeti jogalkotói hatáskörét meg
állapító rendelkezésként az Aiap
vény 32. cikk (2) bekezdését
törkell megjelölni, míg az 55. § (5)
bekezdése alapján az önkormány
rendelet bevezető részének
zati
a megszövegezések

or az önkormányzat felada
32. cikk (1) bekezdés megfel
tköreként az Aiaptörvény
elő pontját, a helyi önkormány
zatokról szóló törvénynek a
állapító rendelkezését vagy más
feladatkört meg—
törvénynek

a feladatkört megállapító rendel
módosításra a jogalkotásról szó
kezését kell feltüntetni. A
ló 2010. évi CXXX. törvény 201
9. március 15-étől hatályos 8.
kezdés b) pontja ad lehetőséget.
§ (2) be—

Az SZMSZ 11. § (6) bekezdése
az Mötv. 46. § (2) bekezdés b)
pontjában foglalt esetekben az
zárt ülés tartásának lehetőségérő
érintett
l szóló tájékoztatását és erre von
atkozó kérelméről szóló írásbeli
latkozatának beszerzését szabál
nyiyozza.
4. §-hoz
Az SZMSZ 22. § (4) bekezdése
az önkormányzati rendeletek kihi
rdetése helyét pontosítja.
5. §-hoz

Az SZMSZ 5. számú melléklete
kiegészítésre került a feladatellát
áshoz igazodóan.

6. §-hoz
A rendelet a kihirdetését köv
ető napon lép hatályba, és miu
tán a módosítás beépül az alap
a módosító rendelet a jogalkotásró
rendeletbe,
l szóló 2010. évi

CXXX. törvény 12. §-ában foglalta
erejénél fogva a hatályba lépést
k szerint, a törvény
követő napon hatályát veszti.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
__
7/2019. (X. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és Szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló
1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete Magyarország Alaptörv
énye 32. cikk (2) be—
kezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) és d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§
Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti— és Működési Szabályzatáról szóló
1/2015. (II. 13.) önkor—

mányzati rendelet (a továbbiakban: R.) bevezető része helyébe a következő rendelke
zés lép:
,,Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) be-

kezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) és d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:"
2. §
Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,( 1) A képviselő-testület az alakuló ülését a választás eredményének jogerőssé
válását követő tizenöt napon belül tartja meg. Az ülésen a helyi választási bizottság elnöke
tájékoztatást ad a választás
eredményéről. Az alakuló ülésen a polgármester és az önkormányzati képvisel
ők esküt tesznek és

erről okmányt írnak alá."
3. §
Az R. 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(6) A polgármester a Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetekben
kellő időben, igazolható módon tájékoztatja az érintettet és legkésőbb a képviselő-testület ülésének
kezdetéig beszerzi az

érintett zárt ülés tartásával kapcsolatos írásbeli nyilatkozatát."
4. §
Az R. 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(4) Az önkormányzati rendeletet a Községháza hirdetőtábláján történő kifüggesz
téssel kell kihirdet-

ni. A kihirdetésről a jegyző gondoskodik."

5.§
Az R. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
§

;

; ;

/
gif/;, ffi / /
Tóth Tihamér
polgármester

Schirling Istvárf

iegyzö

?

,f

)

;

Karancsság Község Önkormányzata
Képviselő—testületének 2019. október
1-jén tartandó ülésére

__
Előterjesztés és előzetes hatásvizsgál
at
Karancsság Község Onkormányzata Képv
iselő-testületének a szociális célú tűzif
a támogatás
helyi szabályairól szóló önkormányzat
i rendeletéhez
Tisztelt Képviselő-testület!

A rendelet alapvetően a szociálisan hátr
ányos helyzetű háztartásokat támogatj
a, a lakásfenntartáshoz
nyújtott települési támogatásban részesülők
, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekeket nevelők kapnak tűzifát az előző évekhez
hasonlóan.

Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX
. törvény 17. §-a értelmében a jogs
zabályok előkészítése során
előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatn
i, az alábbi tényezőkre vonatkozóan:
A rendelet—tervezet:
Társadalmi hatás: A rendelet-tervezet
szabályozása szerint a szociálisan hátr
ányos helyzetben lévő
háztartások tűzifa támogatásban rész
esülnek, mely jelentős segítség a téli
idős
zakban.
Gazdasági, költs
-

-

-

égvetési hatása: A rendelet alapján kios
ztandó tűzifa szállításának és jogosultak
részére történő eljuttatásának költsége az
önkormányzatot terheli.
Környezeti következményei: A rendelet
alapján kiosztott tűzifa felhasználásával
csökken a kommunális hulladékkal történő tüzelés, így kise
bb lesz a káros-anyag kibocsátás.
Egészségi következmény

ei: A lakossági fűtőberendezésekben
felhasznált tűzifa lényegesen kevesebb káros anyag (égéstermék) kibo
csátásával jár, mint a háztartásokban
keletkező hulladék el—
égetése, igy csökken a káros—anyag terhe

lés.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás
a: A rendelet alapján benyújtott igények
vizsgálata és elbirálása jelentős adminisztrativ terhet jelen
t a hivatal számára és kiemelt ügyfélforgal
mat eredményez.
A rendelet megalkotásának szükségesség
e: a tűzifa igénylésére kiirt pályázat alapj
án feltétel volta
pályázatban foglalt feltételek szerinti rende
leti szabályozás.
A jogalkotás elmaradásának várható köve
tkezményei: az elnyert támogatás visszafize
tési kötelezettségét vonhatja maga után.
A rendelet alkalmazásához szükséges szemé
lyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
: a rendelet
a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi felté
telek mellet csak jelentős nehézségekkel
és többletmunka igénybevételével alkalmazható, a
szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésr
e áll.

Karancsság, 2019. szeptember 26.
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Karancsság Község Önkormányzata Képviselőtestületének önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályair
ól

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—
testülete a szociális igazgatásról és szociális ellát
ásokról
szóló 1993. évi lll. törvény 26. §—ában kapott felha
talmazás alapján Magyarország Alaptörvénye
32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott felad
atkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§
(1) A Belügyminisztérium a települési önkor
mányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásáh
oz
kapcsolódó támogatása jogcímen a benyújtott pályá
zata alapján támogatást biztosított Karancsság
Község Onkormányzata részére.

(3) A rendelet hatálya kiterjed Karancsság közig
azgatási területén életvitelszerűen lakó, valam
int
lakóhellyel, tartózkodási hellyel
rendelkező állampolgárokra.

(4) Ajelen rendeletben használt család, egyed
ül élő, és háztartás fogalmán a szociális igazg
atásról és
a szociális ellátásokról szóló 1993. évi ill. törvé
nyben meghatározottakat kell érteni.

2.§
(1) A képviselő—testület a rendelkezésére
álló keret mértékéig a rászorulókat egyenlő
arányban vissza
nem térítendő természetbeni támogatá

sként legfeljebb 5 m3 szociális tűzifa támogatá
sban részesíti.

(2) Szociális rászorultság szempontjából
előnyt élvez az a kérelmező, aki a szociális
ellátásokról szóló
1993. évi lil. törvény (a továbbiakban:
Szt.) szerinti aktív korúak ellátására, lakás
fenntartási
támogatásra, illetve települési támogatá
sként folyósított lakhatási támogatásra
jogos
ult, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi

igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmo
zottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő, három
vagy több kiskorú gyermeket nevelő család, egyed
ül
élő időskorú.

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott
ingatlanra csak egy jogosultnak állapíthat
ó meg, függetlenül a
lakásban élő személyek és háztartások számá
tól.

3.§

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérel
emre indul, a szociális tűzifára való jogosultságról
a
polgármester átruházott hatáskörében határozatt
al dönt és gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.
(2) A kérelmet 2019. november 5-ig lehet
benyújtani a Ságújfalui Közös Önkormányzat
i Hivatal
Karancssági Kirendeltségén (3161 Karancsság
, Kossuth út 64.).
(3) A tűzifa átvételét a jogosult aláírásával átvéte
li elismervényen igazolja.
(4) A tűzifa szállításából származó költségek az
önkormányzatot terhelik.
4. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatál
yba és 2020 április 30. napján hatályát veszti.

Tóth Tihamér s, k.,
polgármester

Schirling istván s. k.,

jegyző

Indokolás
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a szociális célú tűzifa támogatás
helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletéhez

Általános indokolás
Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testülete
sikeresen pályázott a Belügyminiszter által kiírt,
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvény 3. melléklet I.9. pontja
szerint
i, a települési önkormányzatok szociális célú tüzel
őanyag vásárlásáh

oz kapcsolódó támogatásra.
Az önkormányzat részére 352 erdei köbméter kemén
ylombos tűzifa vásárlására nyílik lehetőség. A
szociális rászorultság és igénylés feltételeit önkormányz
ati rendeletben szükséges szabályozni. A
szociális célú tűzifára való jogosultság megállapítása
során előnyben kell részesíteni az aktív korúak
ellátásában, időskorúak járadékában, illetve települési
támogatásban, — elsősorban a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcso
latos támogatásban részesülőket, valamint a
halmozottan Hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család
okat. Az önkormányzatnak költségvetésében
biztosítani kell a tűzifa szállítás költségét.
A szabályozás várható hatása:

A szociális célú tűzifa támogatás nyújtása a rászorulók
részére nagy segítségetjelent, növeli a családok
szociális biztonságát. A jogszabály indokolásának az
indokolások Tárában történő közzététele a
Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály
kihirdetése során történő és a közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő
megjelöléséről szóló 5/2019. (ill . 13.) M rendelet
20. § (3) bekezdése alapján szükséges.

Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendelet célját, hatályát és a rendeletben haszn
ált fogalmakat határozza meg.
2. §—hoz
A támogatási feltételei, jogosultak köre kerül megha
tározásra.
3.§-hoz

A támogatás megállapítása iránti eljárást, az igényl
és feltételeit és a döntésre való felhatalmazást

tartalmazza.

4. §-hoz

A hatályba léptető és a hatályon kívül helyező rendelkezést
tartalmazza.

Karancsság Község Önkormányzat
a Képviselő-testületének
8/2019. (X. 2.) önkormányzati rend
elete
a szociális célú tűzifa támogatás hely
i szabályairól
Karancsság Község Önkormányzat Képv
iselő-testülete a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról
s oló 1993. évi III. törvény 26. §—ában
kapott felhatalmazás alapján Magyaror
szág Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározot
t feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1.§
(1) A Belügyminisztérium a tele
pülési önkormányzatok szociáli
s célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatása jogcímen a

Község Onkormányzata részére.

benyújtott pályázata alapján támogatá
st biztosított Karancsság

(3) A rendelet hatálya kiterjed Kara
ncsság közigazgatási területén élet
vitelszerűen lakó, valamint
lakóhellyel, tartózkodási hellyel rend
elkező álla
mpolgárokra.

(4) A jelen rendeletben használt csal
ád, egyedül élő, és háztartás fogalmán
a szociális igazgatásról és
a szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvényben meghatározottakat kell
érteni.
2.§
(1) A képviselő-testület a rendelkezésé
re álló keret mértékéig a rászorulókat
egyenlő arányban vissza
nem térítendő természetbeni támogatá
sként legfeljebb 5 m3 szociális tűzifa
támogatásban részesíti.
(2) Szoc
iális rászorultság szempontjából
előnyt élvez az a kérelmező, aki
a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbia
kban: Szt.) szerinti aktív korúak
ellátására, lakásfenntartási
támogatásra, illetve települési
támogatásként folyósított lakhatás
i támogatásra jogosult a
!

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakot
t ingatlanra csak egy jogosultnak álla
pítható meg, függetlenül a
lakásban élő személyek és háztartá
sok számától.
3. §
(1) A támogatás megállapítása
iránti eljárás kérelemre indul, a szociális
tűzifára való jogosultságról a
polgármester átruházott hatáskörében
határozattal

dönt és gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.
(2) A kérelmet 2019. november 5—ig
lehet benyújtani a Ságújfalui Közös
Önkormányzati Hivatal
Karancssági Kirendeltségén (3161 Kara
ncsság, Kossuth út 64.).
(3) A tűzifa átvételét a jogosult aláírásá
val átvételi elismervényen igazolja.
(4) A tűzifa szállításából származó költ
ségek az önkormányzatot terhelik.
4.§
E rendelet a kihirdetését követő nap
on lép hatályba és 2020. április 30.
napján hatályát veszti.
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11741062—15451268

KARANCSSÁG PÉNZFORGALMI

11741062—15451268—02820000
11741062—15451268—03470000
]1741062—15451268—03540000
11741062—15451268—03610000
11741062—15451268—03780000
11741062—15451268—04400000
11741062—15451268—05120000
11741062—15451268—08660000
11741062—15451268—08800000
11741062—15451268—08970000
11741062—15451268—10010000
ll741062—15451268—10020009
11741062—15451268—10030008
11741062—15451268—10040007
11741062—15451268—10050006

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.KARANCSSÁG TIOP PÁLY
KARANCSSÁG KÖZSÉG "OEP F

Electra Corporate Banking
—

——u—w———-v——l——

§ BBB

1 233 §íf
lé L

L
B,B0

1 330 671,00
ügoo
0,00
2 764 164,00
o,00
0,00

11741062—15451268—10070004 KSÁG ÖNK.ÉP.ENERG.TOP—3.

0,00

11741062—15451268—10080003 IGAZGYÖNGY BIZTOS KEZDET
11741062—15451268—10090002 KARANCSSÁTOP—3.2.l.—16NG

6 540 162,00
45 914 957,00

11741062—15451268—10100008 KARANCSSÁG FÖLDADÓ
11741062—16773080
KARANCSSÁGI ÓVODA

34

0,00
241,00

HUF
wfü

Szállítói tartozások 2019. október.01

sorsz.

Szállító megnevezése

.szamla

számla kelte Fizetési határidő

osszege
1.

NKM Energia zrt

81 288

2019.07.18

2019.1o.09

2.

NKM Energia zrt

38 773

2019.07.18

2019.1o.09

3.

Fallos plussz Kft. Pásztó

315 656

2019.09.18

201910.04

4.

Nor-Szil Kft. Starján.

73 716

2019.09.26

2019.10.03

5.

Nor-Szil Kft. Starján.

53 816

2019.09.24

201910.01

6.

Nor-Szil Kft. Starján.

77 043

2019.09.19

2019.09.26

7.

Nor—Szil Kft. Starján.

43 011

2019.0917

2019.o9.24

8.

ÉRV Zrt.Kazincbarcika

913 000

9.

NKM Energia zrt

10 577

összesen:

2019.05.31

2019.07.28

1 606 880
%

Beruházási szállítói tartozások
1.

Dépszol-Plusz Kft.Budapest

10 520 564

2019.10.09

Visszafizetési kötelezettségek
Megállapított visszafizetési

Visszafizetett

Még fennálló

év

kötelezettség

összeg

tartozás

2013

6442 218

6442 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.október.01
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Tóth Tihamér
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