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Jegyzőkönyv
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. július 23.

Jegyzőkönyv

Készült:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 2020. július 23. napján

15.00 órától megtartott rendkívüli üléséről
Az ülés helye:

Községháza — Tanácskozóterem, 3163 Karancsság, Kossuth út 64.

Jelen vannak:

Oláh Nándorné polgármester
Győri Orsolya alpolgármester
Berki András képviselő

Szilvási István képviselő
Vidéki Attila képviselő

Távol:

Kiss Róbertné képviselő

Mangó István képviselő
Meghivottak:

Schirling István jegyző

Az ülést vezeti:

Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 tagú képviselő-t
es—
tület 5 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta.

Elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívására elsősorban az augusztus 16-i és 20—i rendezvén
yek
szervezése, valaminta Magyar Falu Programmal, az lgazgyöngy Biztos Kezdet Gyerekházz
al, egyesületnek székhelyhasználattal, törvényességi felhívással és az önkormányzat gazdálkodásának
helyzetéről szóló tájékoztatással kapcsolatban került sor.
Javasolta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását. Ajegyzőkönyv hitelesítő Szilvási István
képviselő.

Napirend:

1.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a
,,Karancsságért" elismerő cím adományozásáról szóló 17/2005. (Xi. 10.) önkormányzati

N

rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester (írásos)
Magyar Falu Program - tájékoztatás
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Augusztus 16-i és 20-i rendezvények
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

lgazgyöngy Biztos Kezdet Gyerekház - tájékoztatás
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester
Menedék Vár Foglalkoztatási és Szociális Egyesület kérelme
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester (írásos)
Törvényességi felhívás
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester (írásos)

Tájékoztatás az önkormányzat pénzügyi helyzetéről
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester
A ,,Karancsságér't" elismerő cím adományozása — zárt ülés
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a napirendre tett javaslatot.

1,

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a ,,Karancsságért" elismerő cím adományozásáról szóló 17/2005. (XI. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester (írásos)

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a ,,Karancsságért" elismerő cím
adományozásáról szóló rendelet módosításáról szóló rendelettervezet készült a képviselőkkel történt
előzetes egyeztetés alapján. A módosítás azt tartalmazza, hogy az elismerésben részesülő nem ,,leg—
feljebb 10 grammos, 14 karátos aranygyűrűt" kap, hanem ,,50.000 forint összegű jutalomban részesül".
A polgármester javasolta a rendelettervezet elfogadását.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2020. (VII. 24.) önkormányzati rendelete
a ,,Karancsságért" elismerő cím adományozásáról szóló 17/2005. (Xi. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

2.

Magyar Falu Program - tájékoztatás
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Magyar Falu Program keretében a Palóc út felújítására a pályázat be lett nyújtva. Nagyon fontos lenne a felújítás, mivel az iskolás
és óvodás gyermekek intézménybe eljutását is ellehetetleníti a sár. Elmondta, hogy beszélt Balla Mihály
országgyűlési képviselővel is, akitől ígéretet kapott a pályázat támogatása tekintetében. A pályázatot

az ajánlott pályázatíró készítette el.
Kapás Attila plébános az egyházközség nevében pályázott közösségi tér rendbetételére úgy, hogy nem
egyeztetett az önkormányzattal, a polgármesterrel. A Minisztériumban azt látták, hogy Karancsságról
egyszerre két pályázat van benyújtva. A kisebb összegűt, a közösségi tér felújítását támogatták. Ez
lényegesen kisebb közösség érdekét szolgálja, a Palóc út felújítására nagyobb szükség lett volna.
A mai napon is jelent meg hat pályázat a Magyar Falu Program keretében, amelyben az iskola is pá-

lyázhat. Az igazgatónő fel is hívta egyeztetés céljából, hogy ne legyen ütközés.

3.

Augusztus 164 és 20-i rendezvények
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselő—testületet, hogy augusztus 16—án a Hit Gyüleke-

zete Szeretetszolgálat általi tanszerosztásra kerül sor az iskolások részére, illetve ehhez kapcsolódóan
főzőverseny, labdarúgó mérkőzés és sorversenyek is lesznek. A főzőverseny reggel 8 órakor kezdődik.
Két darab mobil illemhely lesz biztosítva.

Augusztus 20—án Gruber Géza, volt karancssági plébános aranymiséje lesz 11.30 órai kezdettel a templomban. Ezt követően lesz közös ebéd, illetve délután 15.00 órától programok lennének. Színdarab

előadására kerülne sor, fellépne a Guliipe és a Bukacsirikli tánccsoport, nyugdíjasok is szerepelnének
több közeli községből, majd élő zenét is biztosítanának. Körhinta, dodzsem és céllövölde is lenne.

4.

lgazgyöngy Biztos Kezdet Gyerekház - tájékoztatás
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselő—testületet, hogy Hidasi Anita, az lgazgyöngy Biztos Kezdet Gyerekház vezetője kezdeményezte jogviszonyának közösmegegyezéssel, június 30. nap—
jával történő megszüntetését, melyhez hozzájárult a testületi tagok véleményének előzetes kikérésével.

A polgármester elmondta, hogy az EFOP-1.4.3-16-2017-00118 számú pályázat
hoz kapcsolódóan a
Gyerekh

áz vezetői állására pályázatot kell kiírni. Tájékoztatta a képviselő-testület
et, hogy a testület tagjai véleményének kikérésével a pályázat kiírásáig és elbírálásáig Kutka
Annamária — aki már dolgozott
ilyen munkakörben — határozott időre, 2020. július 1. napjától 2020.
augusztus 31. napjáig munkavi-

szonyban történő foglalkoztatásáról döntött. Javasolta a testület utólagos jóváhag
yását és a gyerekház
vezetői feladatainak ellátására pályázat kiírását.
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazat
tal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2020. (VII. 23.) önkormányzati határozata
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP-1.
4.3-16-2017-00118
számú pályázathoz kapcsolódóan a Biztos Kezdet Gyerekház vezetői
feladatainak ellátá-

sával Kutka Annamária 2020. július 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig
munkaviszonyban, bruttó 210.600 Ft munkabérre! történő foglalkoztatását jóváhag
yja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az lgazgyö
ngy Biztos Kezdet Gyerek-

ház vezetői feladatainak ellátására pályázat kiírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Oláh Nándorné polgármester

5.

Menedék Vár Foglalkoztatási és Szociális Egyesület kérelme

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester (írásos)
Oláh Nándorné polgármester részletesen ismertette a Menedék Vár
Foglalkoztatási és Szociális Egye-

sület levelét. (Az levél a jegyzőkönyv melléklete.)

A polgármesterjavasolta, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá,
hogy a Menedék Vár Foglalkoztatási
és Szociális Egyesület (székhely: 2672 Hugyag, Kossuth út 33., nyilvánta
rtási szám: 01-02-0014759) a

Karancsság Község Önkormányzata tulajdonát képező, 3163 Karancsság, Kossuth
út 64. (Karancsság

20 hrsz.) szám alatti ingatlanban székhelyet létesítsen, azt központi
, ügyviteli helyeként használja, az
ingatlant székhelyként a hivatalos irataiban megjelölje, azt a bírósági
nyilvántartásba bejegyeztesse és
az ingatlanban a határozatokat hirdetményként kifüggessze.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2020. (VII. 23.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete (3163 Karancs
ság, Kossuth út
64.) hozzájárul, hogy a Menedék Vár Foglalkoztatási és Szociális Egyesül
et (székhely; 2672
Hugyag, Kossuth út 33., nyilvántartási szám: 01-02-0014759) a Karancsság
Község Onkormányzata tulajdonát képező, 3163 Karancsság, Kossuth út 64. (Karancsság
20 hrsz.) szám
alatti ingatlanban székhelyet létesítsen, azt központi, ügyviteli helyeké
nt használja, az ingatlant székhelyként a hivatalos irataiban megjelölje, azt a bírósági nyilván
tartásba bejegyeztesse és az ingatlanban a határozatokat hirdetményként kifüggessze.
Határidő: azonnal
Felelős: Oláh Nándorné polgármester

6.

Törvényességi felhívás
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester (írásos)

Oláh Nándorné polgármester felkérésére a jegyző részletesen ismerte
tte a Nógrád Megyei Kormányhivatal NO/TFO/10—111/2020. számú, jegyzőkönyvek felterjesztésére
, rendelet egységes szerkezetben
történő közzétételére vonatkozó törvényességi felhívását.
A polgármester elmondta, hogy rendkívül nagy a hivatal leterhel
tsége. A lakosságszám és a szociálisan
hátrányos helyzetű lakosok miatti kiemelkedően magas az
ügyfélforgalom. A veszélyhelyzet további

nehézségeket okozott.
A polgármester javasolta a törvényességi felhívás tudomásul vételét
és a törvényes helyzet helyreállí—
tását.
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazat
tal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2020. (VII. 23.) önkormányzati határozata
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nógrád
Megyei Kormányhivatal
NO/TFO/10-111I2020. számú, jegyzőkönyvek felterjesztésére, rendele
t egységes szerkezetben történő közzétételére vonatkozó törvényességi felhívásában
foglaltakat megismerte és azt tudomásul veszi, a törvényes helyzetet helyreállítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Oláh Nándorné polgármester, Schirling lstván jegyző

7.

Tájékoztatás az önkormányzat pénzügyi helyzetéről
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet az
önkormányzat pénzügyi helyzetéről.
Ismertette az önkormányzat számláinak egyenlegét, az Államkincstár
felé fennálló visszafizetési köte-

lezettséget és a szállítói tartozásokat, melyekről a képviselők megkap
ták a kimutatást. (a bankszámlakivonat és a fennálló tartozásokról szóló kimutatások a jegyzőkönyvhöz
csatolva)
Részletesen ismertette a Magyar

Államkincstárnak azonnali beszedési megbízás kibocsátásával
kapcsolatban kért fizetési halasztás október 15. napjáig történő engedélyezésér
ől szóló levelét.
A polgármester javasolta a tájékoztatás tudomásul vételét.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavaza
ttal az alábbi határozatot hozta:
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2020. (VII. 23.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgár
mesternek az önkormányzat számláinak egyenlegéről, a Magyar Államkincstár felé
fennálló visszafizetési kötelezettségről, a szállítói tartozásokról, valamint a Magyar Allamk
incstámak azonnali beszedési megbízás kibocsátásával kapcsolatban kért fizetési halaszt
ás október 15. napjáig
történő engedélyezéséről szóló levelében foglaltakról való tájékoz
tatását tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Oláh Nándorné polgármester

8.

A ,,Karancsságért" elismerő cím adományozása — zárt
ülés
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester a ,,Karancsságért" elismerő
cím adományozásának megtárgyalására zárt
ülést rendelt el.

Mivel más észrevétel, hozzászólás nem hangzott el,
a polgármester a nyílt ülést 16.20 órakor bezárta.
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Oláh Nándorné

' Schirling lstv n

polgármester

jegyző ,

ási István

jegyzőkönyv hitelesítő

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
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
kapott 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 CCll. 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 50.000 Ft összegű jutalomban részesül."

2.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Oláh Nándorné s. k.,

Schirling István 8. k.,

polgármester

jegyző

Indokolás

a ,,Karancsságért" elismerő cím adományozásáról szóló 17/2005. (XI. 10.) önkormányzati rendeletének módosításához

Általános indokolás

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének a ,,Karancsságért" elismerő cím adomá—
nyozásáról szóló 17/2005. (XI. 10.) önkormányzati rendeletének módosítása az elismeréssel járó tárgy—

jutalom (aranygyűrű) pénzjutalomra történő módosítása

Részletes indokolás

1. §-hoz

A ,,Karancsságért" elismerő cím adományozásáról szóló 17/2005. (XI. 10.) önkormányzati rendeletének
módosítását tartalmazza, mely szerint az elismerésben részesülő tárgyjutalom (aranygyűrű) helyett az
oklevél mellett 50.000 Ft összegű jutalomban részesül.
2. §—hoz
A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2020. (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 CCll. törvény 24. § (9) bekezdésében
kapott 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 CCll. tör-

vény 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 50.000 Ft összegű jutalomban részesül."

2.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

////Á/
Oláh Nándorné
polgármester

Schirling lstv '

Jegyzö

Menedék Vár
Szociális és Foglalkoztatási Egyesület
Közhasznú Szervezet

2672 Hugyag, Kossuth u. 33.,
adószám: 18294841-1—12., email: 1nenedekvaregyesulet201 lCLngailrom

Karancsság Község Onkormányzata
Oláh Nándorné
Polgármester asszony
Tisztelt Polgármester asszony!
A Menedék Vár Szociális és Foglalkoztatási Egyesület -amely alapítása óta kiemelkedően
közhasznú státuszú- székhelye jelenleg a megyénkben Hugyag községben van. Eves során a
tevékenységünket a megye más területére is kiterjesztettük, így a Karancs-hegy környékére is.
Mivel a munkánk jó részt már nem az lpolyság, hanem a Karancskömyékén folyik, ezért abban
az esetben, ha azt támogatni tudj a, azzal a kéréssel fordulok Onhöz, hogy az Egyesületünk
részére Karancsság területén önkormányzati ingatlanban székhelyet biztosítani szíveskedj en
Az Egyesületünket szociálisan rászorult személyek, különösen a mozgáskorlátozottak,
nagycsaládban élők, egyedül, vagy támasz nélkül élő idősek, illetve más hátrányos helyzetben
levő a társadalom perifériáján élő csoportok életminőségének, illetve társadalmi
esélyegyenlőségének, támogatása, javítása céljából hoztuk létre.
Mivel látjuk, hogy a magyar társadalom belső szerkezete a maga adottságai miatt minden
pozitív hozzáállása ellenére sem képes olyan leszakadó rétegek felé elegendő támogatást
nyújtani, mint pld a romák, így ő feléjük való segítségnyújtás is egy kiemelt céllá vált.
Egyesületünk eddigi tevékenysége során készpénz támogatást nem nyújtott, nem is kíván
ilyennel élni, viszont komolyabb értékű a mindennapok életéhez hozzátartozó adományok
felkutatásával és közvetítésével segítjük a rászorulókat.
Elvi megközelítésünk, hogy egy-egy kistelepülésen élők megsegítésénél a legfontosabb és
legpontosabb információk a helyi közösségben vannak, ezért az adományainkat minden esetben
az Önkormányzat valamely szervezeti egységén — egyesületén, illetve a jelen levő kisebbségi
Önkormányzaton keresztül juttatjuk el, ezzelIS biztosítva a teljes átláthatóságot és szakmai
felügyeletet.
Az utóbbi egy év során az eddigi tevékenységünket, elsősorban a Domony -völgy és a Karancs
környéke területén élő rászorultak felé közvetítettünk ki adományokat.
Az adományok -a két utolsó lezárt évben- 2018-ban 19.808. 412 Ft, míg 2019 évben 19. 470.
544 Ft értéket tettek ki

A normál ügymenet mellett kiemelném, hogy idén a koronavírus okozta szociális krízishelyzet
enyhítése érdekében több a székhelyünk környékén levő településen több mint 5 tonna
élelmiszert (burgonyát, étolajat, kristálycukrot, rizst, tésztát) juttattunk el a helyi
Önkormányzat, illetve Roma kisebbségi Önkormányzatokon keresztül a helyi jegyzők vigyázó
figyelme közepette.

Munkánk kiegészítő, hiánypótló. Adomány szerzéseinkkel és továbbításainkkal olyan a
polgárok mindennapjait segítő kiegészítő önkéntes munkát végzünk, amely telj essebbé teszi az
állam tevékenységét

Hugyag, 2020. 07. 06.
Kovács Sándor sk.

NÖGRÁD MEGYEI

KORMÁNYHIVATAL
iktatószám: NO/TFO/10—111/2020.
Ugyintéző: Krekács Judit
Telefon: 32/620—736

Tárgy: Törvényességi felhívás
(Karancsság jegyzőkönyv
felterjesztésére).

E-mail: krekacsjuditgnogradgovhu

Oláh Nándorné
Polgármester Asszony útján
Karancsság Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Schirling István

Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője részére
Karancsság

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Jegyző Ur!
Magyarország Alaptörvénye 34. cikk (4) bekezdésében, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132.§ (1)
bekezdés a) pontjában foglalt jogkörben eljárva az alábbi
törvényességi felhívással élek:
1./ A Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz (a továbbiakban: Kormányhivatal) felterjesztett
jegyzőkönyvek vizsgálata során megállapítottam, hogy Karancsság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2020.
május
7-én
felterjesztett
utolsó
képviselő-testületi
jegyzőkönyve a 2020. január 14-ei ülés jegyzőkönyve, valamint a 2020. április 14-én
felterjesztett 1/2020.(lll.16.) polgármesteri határozat. A jegyzőkönyv 114 napon belül, a
polgármesteri határozat 28 napon belül került beküldésre, de megállapítható, hogy az előző
időszak jegyzőkönyvei is 45-148 napon belül kerültek felterjesztésre. A jegyző tájékoztatása
szerint az alábbi képviselő-testület január 14-ét követően az alábbi időpontokban ülésezett:
2020. január 23., február 4., február 12., február 13., március 11:, március 12.
2018. évben a jegyzőkönyvek késedelmes felterjesztése miatt három alkalommal éltünk
törvényességi felhívással, 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.
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. (IV. 25.) KIM rendelet (a továbbiakban:
KIM rendelet) 2. §-a kimondja, hogy a jegyző a helyi önkormányzat képviselő-testülete, a
képviselő—testület bizottsága ülésének jegyzőkönyvét az ülést követő 15 napon belül a Nemzeti
Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül megküldi a
kormányhivatalnak.

Hatósági Főosztály
Törvényességi Felügyeleti Osztály
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36, Tel: (32) 620-735, Fax: (32) 620-196, e-mail: torvenyessegűjnogradrgovhu

2.I Megállapítottam továbbá, hogy a Nemzeti Jogszabálytár Rendelettárába nem került
közzétételre egységes szerkezetben a 2/2020.(Il.14.) önkormányzati rendelettel, illetve az ezt
megelőző időszak rendeleteivel módosított szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 5/2015.(Il.27.) önkormányzati rendelet.
A KIM 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 módosítással 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 Jogszabálytárról 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 Jogszabálytárbán közzéteszi.

Az Mötv. 134.§ (1) bekezdése alapján felhívom a képviselő-testületet, hogy a felhívásban
foglaltakat tárgyalja meg, a fel nem terjesztet képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveinek, a
veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester által hozott határozatok, rendeletek
Kormányhivatal részére történő megküldésével, az egységes szerkezetbe foglalt 5/2015.
(ll.27.) önkormányzati rendelet közzétételével — a jegyző általi teljesítésével — a hivatkozott
jogszabályoknak megfelelő eljárás jogszerűségét folyamatosan, illetve legkésőbb
2020. június 25-ig
állítsa helyre.
A jogszabálysértő gyakorlat folytatásának elkerülése érdekében a jövőben a vonatkozó
jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartására/betartatására nyomatékosan felhívom a
figyelmet.
A felhívás alapján megtett intézkedésről, vagy egyet nem értésről szintén 2020. június 25-ig
írásban tájékoztatást kérek. Tájékoztatás terjedjen ki a 2020. március 16-át követően hozott
polgármesteri döntések számára, tárgyára.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett
veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében megállapított jogkörben
eljárva a képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a
veszélyhelyzet fennállásának ideje alatt a polgármester köteles a törvényességi
felhívással kapcsolatos döntést meghozni.

Az Mötv. 134.§ (2) bekezdése értelmében a megadott határidő eredménytelen elteltét követően
-eredménytelenségi ok a jegyzőkönyvek felterjesztésnek, a rendeletek közzétételének
elmulasztása, az írásbeli válaszadás elmaradása - a Kormányhivatal a törvényességi felügyeleti
eljárás egyéb eszközeinek alkalmazásáról (törvényességi felügyeleti bírság kiszabása, fegyelmi
eljárás kezdeményezése) mérlegelési jogkörben dönt.
Salgótarján, 2020. május 20.
Tisztelettel:
dr. Szabó Sándor kormánymegbízott
nevében és megbízásából:
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Tárgy: Fizetési halasztási kérelem engedélyezése '

Tisztelt Polgármester Asszony!
Karancsság Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. június 12—én kelt,
a Magyar Allamkincstárnak (a továbbiakban: Kincstár) címzett levelével kapcsolatban az
alábbiakról tájékoztatom:

A 2018. évi beszámolóhoz kapcsolódóan 9.640.057,- Ft támogatás és 194.595,- Ft kamat
megfizetésére kötelezett.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 113. § (3) bekezdése értelmében az Önkormányzatnak a 2018.

évi beszámolóhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségét 2019. április 4. napjáig kellett volna
teljesítenie.
Az Önkormányzat levelében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a

továbbiakban Aht.) 60/B. §-a szerint a beszedési megbízások elhalasztását 4 hónappal kérte.
Az Áht. 60/B. §-a kimondja, hogy ,,A helyi önkormányzat kérelme alapján a kincstár által e
törvény alapján benyújtott beszedési megbízás benyújtását a kincstár legfeljebb egy

alkalommal? lent??!íebb ném: hónanra elhalasztia, vagy a már benyújtott beszedési megbízást
visszavonja és legfeljebb négy hónappal később nyújtja csak be ismételten, ha a kérelmező
igazolja, hogy az általa fizetendő munkabérek, illetmények és ellátások kifizetését a beszedési
megbízás érvényesítése veszélyeztetné. "

Az Önkormányzat a kérelméhez csatolt adatlapon igazolta a bérkifizetések veszélyeztetését.
A fentiek alapján a Kincstár az Önkormányzat részére 2020. október 15-éig fizetési halasztást
engedélyez a 9.640.057,— Ft tőke és 194.595,- Ft kamat megfizetésére.
éz Ávr. 111. § 'a) pontja szerinti 9.029.972,- Ft visszafizetendő támogatás után az

Önkormányzat az Avr. 112. § (4) bekezdése szerint késedelmi kamatot köteles fizetni.
éz Ávr. lll. §, g) pontja szerinti 610.085,- Ft visszafizetendő támogatás után az
Önkormányzat az Aht. 53/A § (2) bekezdése szerinti ügyleti kamatot köteles fizetni.
Ha az Önkormányzat fizetési kötelezettségének az engedélyezett határidőben nem tesz eleget,
a Kincstár az Aht. 60/A. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat fizetési számlája ellen

beszedési megbízást nyújt be. Amennyiben
a beszedési megbízás kilencven napon belü
,
l nem
teljesül, az Aht. 83.§ (4) bekezdése alap
ján a követelés és annak kamata köztarto
zásn
ak
minősül és azt

az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.

Az Önkormányzatnak a felfüggeszté
s ellenére lehetősége van tartozását
— az
engedélyezett határidőn belül — részben
vagy teljes összegben kiegyenlíteni.

Felhívom ugyanakkor az Önkormányzat
figyelmét arra,

hogy a fizetési határidő
meghosszabbításával emelkedik a törlesztés
után fizetendő kamat összege — az Önkormán
yzat
döntésénél ezt is tartsa szem előtt.
Kérem fenti tájékoztatásom szíves elfogadá
sát, és a fennálló tartozás mielőbbi rendezés
ét.
Budapest, a digitális aláírás
szerinti időpontban
Tisztelettel:

Molnár Gergely
főosztályvezető
Kapják: Karancsság Község Önkormányzat
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