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Jegyzőkönyv

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. december 16.



Készült:

Az ülés helye:

Jelen vannak:

Távol :

Meghívottak:

Az ülést vezeti:

Jegyzőkönyv

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. december 16.

napján 16.30 órától megtartott üléséről

Községháza — Tanácskozóterem, 3163 Karancsság, Kossuth út 64.

Oláh Nándorné polgármester

Győri Orsolya alpolgármester

Berki András képviselő

Kiss Róbertné képviselő

Szilvási István képviselő

Vidéki Attila képviselő

Mangó István képviselő

Schirling István jegyző

Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 tagú képviselő—tes-

tület 6 tagja jelen van, a képviselő—testület határozatképes, az ülést megnyitotta.

Javasolta a közmeghallgatás megtartását. Ajegyzőkönyv hitelesítő Győri Orsolya alpolgármester,

Napirend:

1. Közmeghallgatás

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

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



1. Közmeghallgatás

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester megköszönte, hogy az önkormányzati választáson rá szavaztak.

Részletesen tájékoztatta a megjelenteket az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről, a fennálló

tartozások összegéről, az önkormányzat által benyújtott, illetve az elnyert pályázatokról, a várható be-

ruházásokról, a választások óta tett intézkedésekről.

Elmondta, hogy Karancsságra meghívta Vecsei Miklóst, a diagnózis alapú felzárkózási roma stratégia

előkészítésének és végrehajtásának koordinálásáért felelős miniszterelnöki biztost, aki a felzárkózta-

tásban a község segítségére lesz. Remélhetőleg márjövőre indul a program Karancsságon.

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Adventi programokon sokan részt vettek, reméli, hogy ai Falukará-

csonyra még többen eljönnek.

Felkérte a jelenlévőket, hogy tegyék fel kérdéseiket, fogalmazzák meg véleményüket.

Schirling István jegyző részletesen tájékoztatta a megjelenteket a közmeghallgatásra vonatkozó szabá—

iyokról.

Tolmácsi Márton az alábbi javaslatokat fogalmazta meg a képviselő-testület felé:

útjelző táblák és házszámtáblák kihelyezése

csatorna—tisztítás a Rákóczi úton

a templomba vezető út kivilágítása

a zöldséges bolt előtti gödör miatti tócsa

faluszépítő közösség létrehozása

kulturális lehetőségek felülvizsgálata — Kultúrház kérdése

Oláh Nándorné polgármester elmondta, hogy a régi iskola épülete hasznosítását tervezi az önkormány-

zat. A jelenlegi bérlővel kötött szerződés értelmezhetetlen. Reméli, hogy az ingatlan mielőbb visszake-

rülhet az önkormányzathoz. Bérleti díjat nem fizetnek. A volt Művelődési Házat használó FÖKEFE—vel

is fel kívánják venni a kapcsolatot.

Tolmácsi Márton elmondta, hogy a fiatalok és a teljes lakosság összefogására lenne szükség, azonban

nagy az érdektelenség. ,,Példamutató falu" legyen Karancsság.

Oláh Nándorné polgármester elmondta, hogy folyamatosan javul az együttműködés és az összefogás.

Tolmácsi Márton elmondta, hogy a hangos családi rendezvények zavarják a köznyugalmat. Sok a sze-

metelés. A ,,régi cigánytelepet" ki kellene takarítani, szépen meg lehetne csinálni.

Mindezeket segítő szándékkal mondja.

Oláh Nándorné polgármester megköszönte az észrevételeket.

Oláh Lajos elmondta, hogy a vízelvezetés megoldását a híd alatti rész kitakarításával kellene kezdeni.

Oláh Károly gratulált a választási eredményhez. Elmondta, hogy a problémák nem újkeletűek. A legna—

gyobb gond, hogy nincs az embereknek munkája. Ertékteremtő munkára van szükség. A falu tudatosan

el lett nyomva. A polgármesternek lobbiznia kell a falujáért. Az önkormányzati földeket nem lehet eladni.

Oláh Nándorné polgármester elmondta, hogy idegeneknek nem lehet semmit eladni. Az iskolát, a föl-

deket az önkormányzatnak kell hasznosítani. Mindenki segítségére számít.

Oláh Károly véleménye, hogy ajó mintákat kell követni.

Tolmácsi Márton elmondta, hogy a boltokban rossz minőségű árú van.

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a kóbor ebek elszállíttatására eddig

250000 forintot költött az önkormányzat.

Szomora Gyula sajnálatát fejezte ki, hogy nincs higiénia az üzletekben.

Dalnoki Dánielné elmondta, hogy a Hunyadi úton is sok a kóbor eb.



Murár Dezsőné kérdése: Hogyan lehetett a földadót úgy megszavazni, hogy a földtulajdonosokat nem

kérdezték meg?

Győri Skolasztika kérdése: A kettős adózás problémáját megvizsgálták—e?

Oláh Nándorné polgármester elmondta, hogy januárban tárgyalni fogja a képviselő-testület a földadó

kérdését.

Győri Skolasztika földadóval kapcsolatos felvetéseivel kapcsolatban a jegyző részletesen tájékoztatta

a jelenlévőket. Elmondta, hogy a helyi adó, így a települési adó bevezetése is a képviselö-testület ha-

tásköre. A földadó bevezetésével kapcsolatban a legátfogóbb körültekintéssel járt el a képviselö—testü-

let. Utalt rá, hogy a vonatkozó és kapcsolódó jogszabályok, más települések települési adóztatási sza—

bályozása, a Kúria kapcsolódó döntései, az alapvető jogok biztosának jelentései, a helyi viszonyok, az

adóalanyok teherviselő képessége is figyelembe lettek véve. A kettős adózást maga a rendelet zárja ki.

Tolmácsi Márton kérdése: Miböl lett ez a nagy adósság?

Oláh Nándorné polgármester elmondta, hogy a normatív támogatás helyett feladatalapú finanszírozás

van. Másra is költött az önkormányzat, mint amire lehetett volna. Nem volt megfelelő pénzügyes, köny—

velő. A jövő évi költségvetés tekintetében meg lett hívva a könyvelő egyeztetésre. Javasolták, hogy

vegyen fel az önkormányzat dolgozókat a konyhára. A képviselő-testület könyvvizsgálatot kíván végez-

tetni az elmúlt évek vonatkozásában.

Oláh Károly elmondta, hogy sokba került az alpolgármester tiszteletdíja is.

Vidéki Attila képviselő elmondta, hogy az előző polgármester eltitkolta a falu pénzügyi helyzetét. 2017-

ben 50 millió forint volt a tartozás. Rendkívüli támogatást 16 millióforintot kapott az önkormányzat, a

mezőőri szolgálat meg lett szüntetve, földeladás volt, a képviselő—testület — az alpolgármestert kivéve —

lemondott a tiszteletdíjáról.

A jegyző részletesen tájékoztatta a jelenlévőket az önkormányzat adósságairól.

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a temető kerítésére benyújtott pályázat

a támogatás tekintetében várólistára került. Büntetés várható, mivel a Járási Hivatal kötelezte az önkor-

mányzatot a kerítés megépítésére.

Murár Dezsőné javasolta kommunális adó bevezetését.

Szomor Gyula elmondta, hogy a lakásfenntartási támogatást ötezer forintról kétezerre csökkentették,

Tóth Tihamérnak pedig egymillió forintot szavaztak meg.

Szilvási István képviselő jelezte, hogy a temetőt szélesíteni kellene, mivel nincs elég hely. A boltnál a

gázpalack tároló mellett égetnek.

Több állampolgár jelezte, hogy ronggyal fűtenek egyesek, amitől büdös van, illetve káros is.

Oláh Nándorné polgármester elmondta, hogy ezzel a problémával sok önkormányzat megkereste a

Katasztrófavédelmet is, azonban érdemben ők sem tudnak mit kezdeni ezzel a dologgal.

Kiss Róbert megjegyezte, hogy ha kigyullad a kémény, akkor a tulajdonost is megbirságolhatják.

Kiss Róbertné képviselő elmondta, hogy most lett képviselő, látja, hogy jogszabályok vannak, nem lehet

bármit megtenni. Sok dologban meg van kötve az önkormányzat keze. Sajnálatos, hogy a lakosság

körében is széthúzás tapasztalható.

Kiss Róbert elmondta, hogy jónak tartja a közös adventi készülődést. A régi iskola előtti részt is lehetne

használni.

Oláh Nándorné polgármester elmondta, hogy az nem önkormányzati tulajdonú terület.



Balga Katalin jelezte, hogy a Rákóczi út nagyon rossz állapotú,

Oláh Nándorné polgármester elmondta, hogy a Rákóczi út önkormányzati tulajdon, már kétszer lett

pályázat benyújtva a felújításra. Sajnos nem nyert támogatást rá az önkormányzat. Amint lehetséges,

ki lesz javitva.

Balga Katalin jelezte, hogy a Rákóczi úton gyakori a hangos zenehallgatás.

Schirling István jegyző részletesen tájékoztatta a jelenlévőket a csendháborítással, égetéssel kapcso—

latos jogszabályi előírásokról.

Győri Sándor elmondta, hogy az Újtelepi úton rossz a vízelvezetés. Jó volna Kultúrház a községnek,

mivel a fiatalok nem tudnak hova' menni. A szelektív hulladékgyűjtök nincsenek kihelyezve. Nincs a

környéken munkahely. Elhetőbbé kellene tenni a falut.

Oláh Nándorné polgármester elmondta, hogy minden, a lakosság részéről tett javaslatot megfontolnak.

Győri Skolasztika felvetette, hogy fontos lenne az árkok tisztítása. A kutyák éves oltására is szükség

lenne.

Horváth Zoltán elmondta, hogy Ságújfalu régóta karancssági földre hordja a szemetet.

Schirling istván jegyző elmondta, hogy több évtizedes probléma, hogy karancssági külterületen, ma—

gánszemélyek (közel negyven) tulajdonában lévő földre hordják a szemetet, sittet. Ebben az ügyben

többször volt egyeztetés az önkormányzatok között.

Tolmácsi Márton kérdésére, hogy a Kossuth út és a Rákóczi út kihez tartozik a polgármester elmondta,

hogy a Rákóczi út az önkormányzaté, a Kossuth út a Közútkezelöé.

Szomora Gyula elmondta, hogy a mezőgazdasági tevékenységet folytató cég autói nagy sebességgel

közlekednek.

Oláh Nándorné polgármester elmondta, hogy tudnak a problémáról, jelezték is a tulajdonosnak, illetve

kezelni fogják.

Szomora Gyula megkérdezte, hogy a tavalyi éven miért csökkent a lakhatáshoz nyújtott támogatás

2.000 Ft—ra.

Schirling istván jegyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a képviselő-testület kénytelen volt a támogatás

összegét csökkenteni, mivel a feladatfinanszirozás alapján nyújtott összeg 2018-ban mindösszesen 12

millió forint volt, amely — figyelembe véve, hogy az önkormányzatnak más szociális kiadásai is vannak

— nem fedezte volna a lakosságnak nyújtott támogatásokat, illetve az egyéb szociális jellegű — kötelező

feladatként ellátott — feladatokra nem maradt volna forrás.
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Győri Orsolya,

jegyzőkönyv hitelesítő



Karancsság Község Önkormányzata

3163 Karancsság, Kossuth út 64.

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

e-mail: karancssag§gergihalohu

  

HIRDETMÉNY

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. december 16—án (hétfő) 1630 órai kezdettel

a Községháza tárgyalótermében

KÖZMEGHALLGATÁST

tart.

A fórumon lehetőség van közérdekű kérdések, javaslatok megbeszélésére.

Karancsság, 2019. december 1.

 


