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Jegyzőkönyv

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. augusztus 18.



Jegyzőkönyv

Készült: Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. augusztus 18.
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 
Kiss Róbertné képviselő 
Mangó István képviselő 
Szilvási István képviselő 
Vidéki Attila képviselő

Távol: 

Meghívottak: Schirling István jegyző

Az ülést vezeti: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 tagú képviselő-tes
tület 7 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta.
Elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívására elsősorban az augusztus 20-i rendezvény, együttmű
ködési megállapodás megkötése, sportőltőzö bővítése, a Magyar Falu Program pályázatai miatt került 
sor.
Javasolta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását. A jegyzőkönyv hitelesítő Győri Orsolya képviselő.

Napirend;

1. Augusztus 20-i rendezvény
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

2. Együttműködési megállapodás
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester (írásos)

3. Sportöltöző bővítése
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

4. Magyar Falu Program - tájékoztatás
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a napirendre tett javaslatot.



1. Augusztus 20-i rendezvény
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az augusztus 20-án tartandó ren
dezvényen várhatóan -  figyelembe véve a 16-i rendezvényt -  sok résztvevő lenne. Nem tudnák bizto
sítani a vírushelyzettel kapcsolatos elvárásokat. A járványhelyzetre tekintettel nem javasolja a rendez
vény megtartását.
Szilvási István képviselő elmondta, hogy a rendezvény a rendőrségre be lett jelentve, ki fognak jönni. A 
távolságot be kell tartani.
A polgármester a képviselők véleményének kikérését kővetően javasolta, hogy a rendezvény ne kerül
jön megtartásra a lakosság egészségének megóvása érdekében.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határo
zatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
51/2020. (VIII. 18.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a járványhelyzetre való tekintet
tel, a lakosság egészségének megóvása érdekében az augusztus 20-i rendezvényt nem 
tartja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Oláh Nándorné polgármester

2. Együttműködési megállapodás
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester (írásos)

Oláh Nándorné polgármester részletesen ismertette a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálatával kötendő 
együttműködési megállapodás tervezetét. Elmondta, hogy az együttműködés alapvetően a lakosság 
érdekeit szolgálná.
A polgármester javasolta az együttműködési megállapodás megkötését.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
52/2020. (VIII. 18.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást 
köt a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálatával.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás alá
írására.

Határidő: 2020. szeptember 1.
Felelős: Oláh Nándorné polgármester

3. Sportöltöző bővítése
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Feláldozhatók Sportegyesület 
részéről kérés érkezett a sportőltőzö bővítésére, mivel a sportolók nem tudnak hol öltözni. Az óvoda 
étkezőjének pince-részében kialakított öltöző elé egy 8x10 méteres épületrész kerülne, a jelenlegi he
lyiség pedig zuhanyozóvá lenne átalakítva.



Szilvási István képviselő javasolta döntés meghozatalát az öltöző építésének szándékáról.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
53/2020. (VIII. 18.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete sportöltözőt kíván építeni az 
óvoda étkezőjéhez történő hozzáépítéssel a sportolók átöltözése lehetőségének megte
remtése érdekében.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Oláh Nándorné polgármester

4. Magyar Falu Program - tájékoztatás
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Magyar Falu Program kereté
ben az önkormányzat közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzésre 2.634.869 Ft-ot nyert.
A polgármester elmondta, hogy a könyvelést végző cég vezetőjének tájékoztatása alapján az önkor
mányzatnak jelenleg nem áll fenn visszafizetési kötelezettsége.

Mivel más észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyílt ülést 16.05 órakor bezárta.
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EGYUTTMUKODESIMEGALLAPODAS

amely létrejött egyrészről a Karancsság Község Önkormányzata (székhely: 3163 Karancsság, 
Kossuth út 64..,képviseli: Oláh Nándorné polgármester, adószám: 15451268, törzsszám: 
451260, továbbiakban: Önkormányzat)

másrészről a

Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 69, képviseli: 
Kovács Sándor elnök, adószám: 18057791-1-42, nyilvántartási szám: 00014/2012-008, 
továbbiakban: Szeretetszolgálat)

(továbbiakban együttesen: Felek) között.

1. A megállapodás tárgya és célja

Jelen megállapodás tárgya a Karanesság településen élő rászorultak megsegítése, 
életkörülményeik javítása oly módon, hogy a Gyülekezet karitatív munkája az együttműködés 
következtében hatékonyabbá válik.

A megállapodás célja összhangban áll az Önkormányzat Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 8. a. 
és 23. § (5) 11.a. pontjában foglalt közfeladatának (szociális szolgáltatások és ellátások) 
ellátásával, az együttműködés megvalósítása hozzájárul a helyi lakosság szociális 
biztonságához.

2. A megállapodás hatálya
Felek a jelen megállapodást 2020. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra kötik.

3. A Gyülekezet vállalja, hogy
3.1. az Önkormányzat közigazgatási területén az Önkormányzat által megbatározott 

rászorulók részére karitatív munkát végez. A karitatív munka keretében a 
rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, az Önkormányzattal egyeztetett, 
előre megbatározott időpontban ingyenesen élelmiszert, ruhát adományoz a rászorulók 
részére.

3.2. az adományok a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelnek.

4. Az Önkormányzat vállalja, hogy
4.1. előzetes egyeztetés alapján a szabadkapacitás terhére a nemzeti vagyonról szóló 2011.

évi CXCVI. törvény 11.§ (13) bekezdése alapján az Mötv. 13. § (1) 8. a. és 23. § (5)
1 l.a.pontjában foglalt közfeladat ellátása céljából ingyenesen helyiséget biztosít a 
közfeladat ellátásának fennállásáig a 3. pont szerinti karitatív tevékenység ellátásához a 
XXXXXXX telephelyeként működő XXXX szám (hrsz.: XXXX; XXXm^) alatti 
helyiségben.

4.2. meghatározza a 3. pont szerinti karitatív tevékenységben részesülő ellátotti kört és az 
előzetesen egyeztetett időpontot és helyszínt meghirdeti ezen ellátotti körében.

4.3. a kijelölt ellátotti körről tájékoztatja a Szeretetszolgálatot a hatályos adatvédelmi 
szabályok figyelembevételével.



5. Kapcsolattartás
Felek rögzítik, hogy folyamatosan tájékoztatják egymást a jelen megállapodás alapján
teljesítendő feladatokról és megszerezhető tapasztalatokról.

A kapcsolattartásra kijelölt személyek
- a Szeretetszolgálat részéről: Kovács Sándor (e-mail: kovacs.sandor@hit.hu tel: 20 3121 948)
- az Önkormányzat részéről: Oláh Nándorné, 06-20/400-17-95)

6. A megállapodás megszüntetése
Jelen megállapodást bármelyik Fél jogosult a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal,
annak kézhezvételétől számított 30 napos határidővel -  külön indokolás nélkül -  felmondani.

7. Egyéb rendelkezések
7.1. Jelen megállapodásban nem szabályozott, a megállapodás teljesítése során esetlegesen 

felmerülő vitás kérdéseket a felek egymással egyeztetik, és erre vonatkozóan a 
megállapodást közös megegyezéssel írásban módosítják.

7.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok 
rendelkezései irányadóak.

7.3. Felek a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsősorban békés módon, közös 
egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, annak eredménytelensége esetén fordulnak az 
általános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.

7.4. Felek jelen megállapodást elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, 5 egymással egyező példányban jóváhagyólag írták alá.

Karancsság, 2020. július 31.

Oláh Nándorné Kovács Sándor
polgármester elnök

Karancsság Önkormányzat Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata
Önkormányzat Szeretetszolgálat

Fedezete:........................................................Dátum: Budapest, 20
Pénzügyileg ellenjegyzem:

pénzügyi ügyosztályvezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem:

jegyző
nevében és megbízásából

mailto:kovacs.sandor@hit.hu

