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Jegyzőkönyv
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. szeptember 1.

Jegyzőkönyv
Készült:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. szeptember 1.
napján 15.00 órától megtartott üléséről

Az ülés helye:

Községháza - Tanácskozóterem, 3163 Karancsság, Kossuth út 64.

Jelen vannak:

Oláh Nándorné polgármester
Győri Orsőlya alpolgármester
Berki András képviselő
Kiss Róbertné képviselő
Mangó István képviselő
Szilvási István képviselő
Vidéki Attila képviselő

Távol:
Meghívottak:

Schirling István jegyző
Molnár Mária BB-Accountant Office Bt.
Turcsányiné Gál Zsuzsa BB-Accountant Office Bt.
Pálokné Busái Zsuzsanna BB-Accountant Office Bt.
Oláh Józsefné

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.
Javasolta a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását. A jegyzőkönyv hitelesítő Győri Orsolya
képviselő.

Napirend:
1.

Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2 0 2 0 .1. félévi helyzetéről
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester. Molnár Mária BB-Accountant Office Bt. (írásos)

2.

dr. Kertész Om er képviseletében a Baruch Ügyvédi Iroda által megküldött levelek
Előterjesztő: Oláh Nándőrné polgármester (írásos)

3.

Egyebek
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

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

1.

Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2 0 2 0 .1. félévi helyzetéről
Előterjesztő; Oláh Nándorné polgármester, Molnár Mária BB-Accountant Office Bt. (írásos)

Oláh Nándorné polgármester felkérésére Molnár Mária a BB-Accountant Office Bt. képviseletében rész
letesen ismertette az önkormányzat 2 0 2 0 .1. félévi teljesített bevételeiről és kiadásairól szóló tájékozta
tót.
Molnár Mária elmondta, hogy rendkívül jó a teljesítési arány. A bevételek 76 %-on, a kiadások 45 %-on
teljesültek. Az óvodánál kissé más a helyzet. Az intézményfinanszírozás a különböző jőgcímeken idő
arányosan teljesül.
Négy nagy csoportja van a finanszírozásnak Karancsság vonatkozásában. Ezek: az általános támoga
tások, a köznevelési feladatok, a szociális ellátások és a közművelődés támogatása.
Ezekkel tételesen kell elszámolni. A szociális támogatás összege Karancsságon 33 millió forint, melyet
képlet alapján számolnak. Havi részletekben utalják. Viszonylag szűk a felhasználás kőre. Főleg segé
lyezésre adják, de a szociális- és gyermekétkeztetés önrésze is ebből finanszírozható. Ez utóbbi néhány
millió forint.
A helyi adók közül a helyi iparűzési adó tekintetében 6 millió forint lett tervezve, melyből félévig 1,5 millió
forint a teljesítés. Elsősorban a veszélyhelyzet miatt. Remélhetőleg szeptemberig rendeződik.
A gépjárműadó teljes összegét elvonták az ide évre.
A térítési díj bevétel 1,2 millió forint.
Összességében megállapítható, hogy ésszerű, racionális gazdálkodás folyt, emellett a beruházások is
folyamatosak. Hitel felvételére nem került sor.
Oláh Nándorné polgármester megkérdezte, hogy az elkövetkezendő időszakra milyen javaslataik van
nak a gazdálkodás tekintetében.
Molnár Mária elmondta, hogy az elfogadott költségvetés szerint kell gazdálkodni. Átcsoportosításra
szükség lehet a nem tervezett kiadások miatt.
A köznevelési feladatokkal nem lesz probléma. A legnagyobb gond a szociális keret, mely tekintetében
szeptember 30-cal fognak készíteni egy egyeztetést.
Mindent figyelembe véve így is keletkezhet visszafizetési kötelezettség. A szociális keretet észszerűen
arra kell felhasználni, amire adják. Ez nem igazán lehetséges.
Schirling István jegyző kérte, hogy tájékoztassák a képviselő-testületet az önköltség számításról az ét
keztetés vonatkozásában.
Molnár Mária elmondta, hogy a tervezett adatokból kell kiindulni. Az óvodások, iskolások nem fizetnek.
Részletesen ismertette az étkeztetés vonatkozásában az önköltség-számítást, (a jegyzökőnyvhőz csa
tolva)
Vidéki Attila képviselő kérdésére Molnár Mária részletesen tájékoztatta a testületet a működési bevéte
lekről.
Kiss Róbertné sportegyesület támogatásának lehetőségével kapcsolatos kérdésére válaszolva Molnár
Mária elmondta, hogy van erre is lehetőség saját bevételből.
A jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a támogatásra helyi rendelet alapján, támogatási megállapodás
megkötésével és elszámolási kötelezettséggel van lehetőség. A támőgatás a kőtelező feladatok ellátá
sát nem veszélyeztetheti. A saját bevételek minimális összeget tesznek ki.
A polgármester javasolta az önkormányzat gazdálkodásának 2020. I. félévi helyzetéről szóló tájékozta
tás tudomásul vételét.

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

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
58/2020. (IX. 1.) önkormányzati határozata
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodásá
nak 2 0 2 0 .1. félévi helyzetéről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

2.

dr. Kertész Omer képviseletében a Baruch Ügyvédi iroda áitai megküldött levelek
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester (írásos)

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet hogy a dr. Kertész Omer képviseletében
eljáró Baruch Ügyvédi Iroda Karancsság Község Onkőrmányzata Képviselő-testületének 2020. július
27-én őt levelet küldött elektronikus úton (illetve postai úton is). Az ügyvédi iroda 2020. július 31. napján
kelt levélben tájékoztatva lett, hogy a megkereséseket a képviselő-testület a kővetkező rendes ülésén
tárgyalja.
A polgármester részletesen ismertette a megkereséseket (a levelek a jegyzökőnyvhőz csatolva.) és az
előterjesztést, amely a levelekre küldendő válaszok tervezetét is tartalmazza.
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviseiő-testüietének
59/2020. (IX. 1.) önkormányzati határozata
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a dr. Kertész Om er képviseleté
ben eljáró Baruch Ügyvédi Iroda által Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-test
ületének küldött levelekre érdemben reagáló válaszlevél tartalmát az előterjesztés szerint
jóváhagyja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a levél megküldéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Oláh Nándorné polgármester

3.

Egyebek
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester Vidéki Attila képviselő kérdésére válaszolva elmondta, hogy a könyvvizs
gáló a szerződésben foglaltakat nem teljesítette, nem jelentkezett, a szerződésben foglalt határidő letelt.

Mivel más észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 16.25 órakor bezárta.
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Oláh Nándorné
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Karancsság Község Önkormányzatának tájékoztatója a
2020.1. félévi gazdálkodásról

A z önkormányzati feladatellátás általános értékelése
Az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt.
A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés
biztonságát nem befolyásolták. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt, hitel felvételre nem
került sor, likviditási nehézségek nem merültek fel.
A Képviselőtestület az önkormányzati feladok ellátására 288 297 693 Ft előirányzatot hagyott jóvá. Év
közben a felmerült többletfeladatok biztosítására központi pótelőirányzatok, felhalmozási célú
támogatások kerültek átvezetésre. Ezek a tételek az előirányzatok módosítását indokolják, melynek
alapján az önkormányzati rendelettel jóváhagyott eredeti előirányzat 296 125 621 Ft-ra módosult.
A mérleg szerint a költségvetés teljesítése a finanszírozási bevételek és kiadások nélkül - a bevételek
60,38 %-ra a kiadások 42,91 %-ra teljesültek. Az időszak végi záró pénzkészlet 40 188 156.-Ft,
melyből a pályázati támogatás céljára szolgáló elkülönített számla egyenlege 21 850 080.-Ft.

BEVETELEK
Az önkormányzat feladatait nagyrészt az állami támogatásból finanszíroztuk, annak ellenére, hogy az
önkormányzati forrásszabályozás változása miatt jelentősen csökkent az önkormányzatok központi
költségvetésből való részesedése.
Az Önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásait az Országgyűlés
feladatalapú támogatással biztosítja. A költségvetési támogatások pénzügyi teljesítése 52,37 %,
időarányosan alakult.
A helyi adóbevételek teljesülése a tervezetthez képest nagyon elmaradt.
Kiesést mutat az iparűzési adó bevétel, mert az első félév során az adóelőleget az előző évi előleg
szintjén fizették meg az adóalanyok. A második félév során számíthatunk a jobb eredmény elérésére,
bár figyelembe kell venni, hogy a mezőgazdaságot ért károk miatt a vártnál kevesebb adó befizetésére
kerülhet sor. Az önkormányzat illetékességi területén főként mezőgazdasági vállalkozások
adófizetéséből várhatunk bevételt.
A működési bevételek előirányzata 611,34 %-ra teljesült, ami vártnál kedvezőbben alakult..
A működési bevételek bérleti díjbevételekből, tulajdonosi bevételekből, térítési és ellátási díjakból
adódik.
Felhalmozási célú támogatások jogcímen
13 888 071.- forint összeggel.

EFOP 2.1.2 Gyerekház támogatási előlege szerepel

Az önkormányzat költségvetési maradványa az előző évekhez képest ugrásszerűen megnőtt. Ez abból
adódik, hogy a korábbi években elnyert pályázatok lebonyolítása átnyúlik a 2020. évre.

KIADÁSOK
Az önkormányzati és intézményi működési kiadások körében összességében 42,91 %-os teljesítés
állapítható meg.
Ezen belül kiemelt előirányzatokként a teljesítés az alábbiak szerint alakult;
-személyi juttatások 52,13 %. -járulékok 56,53 %. -dologi kiadások 62,00%. -folyósított ellátások 35,49
%.

A működési sajátosságokat figyelembe véve a működtetésben időarányos a teljesítés.

Az önkormányzatnál jelenleg érvényben lévő beruházások a konyhapályázat valamint a gyerekház
pályázati támogatásból történő felújítás.

Az első féléves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az önkormányzati kötelező és önként vállalt
feladatok ellátásához, az intézmények biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges
pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak. Önkormányzatunk
pénzügyi helyzete az első félévi számok tükrében stabilnak mondható, ezt támasztja alá a
pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is. Az év második felében is fő
célunk a feladatellátás színvonalának, a gazdálkodás biztonságának a megtartása
Kérem a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2020. I. féléves gazdálkodásáról készült
tájékoztatót fogadja el.

Karancsság, 2020.08.07.

Oláh Nándorné
polgármester

Karancsság Község Ónkormányzat
Tájékoztató az önkormányzat
2020.1. félévi teljesített bevételeiről és kiadásairól
adatok forintban

BEVÉTELEK
megnevezés

KIADÁSOK

Eredeti
előirányzat

Teljesítés

Normatívák:

megnevezés

Eredeti
előirányzat

Teljesítés

Személyi juttatások

52 900 000

27 576 232

- működési általános támogatás

21 967 359

11 431 605

Járulékok

5 330 000

3 013 073

- köznevelési feladatok

41 625 450

21 645 234

Készletheszerzések

3 850 000

2 668 633

-szociális, gyermekjóléti

34 936 063

18 397 927

Kommunikációs szolgáltatások

400 000

358 320

-gyermekétkeztetési feladatok

27 510 940

14 305 688

Közüzemi díjak

5 950 000

2 483 704

- kulmrális feladatok

1 800 000

936 000

Szolgáltatások

7 200 000

5 227 548

Működési támogatás

47 850 000

0

6 000

3 450 052

1 917218

0

266 957

Ellátottak pénzbeli ellátása

13 000 000

4 613 513

Elvonások és befizetések

23 539 000

3 299 781

0

20 000

Beruházások

40 326 615

191 428

Felújítások

45 914 957

34 969 081

2 000 000

Rendezvény, reklám

-OEP támogatás

3 754 300

Áfa

-közfogl. támogatás

21 446 267

Egyéb dologi kiadások

Helyi adói
- kommunális adó
- iparűzési adó

6 100 000

1 567 777

- gépjárműadó

1 000 000

0

- pótlékok

200 000

16 897

Támogatás civil szervezetek

-talajterhelési díj

Működési bevételek

200 000

1 222 680

1
Felhalmozási támogatások
-önkormányzati fejlesztések

0

13 888 071

Működési célú átvett pénzeszközök
Intézményfinanszírozás
Előző évi maradvány

Összesen

105 107 881

109 185 709 Megelőlegezés

288 297 693

219 798 155

76,24 %

Összesen:

81 323 476

38 064 328

5 113 593

5 188 095

288 297 693

129 863 911

45,05 %

Kam ncssági Kerekerdő Óvoda
2 0 2 0 .1. félév
adatok forintban

BEVÉTELEK
megnevezés
pénzmaradvány
finanszírozás

KIADÁSOK
Eredeti
előirányzat

Teljesítés

997 524

997 524

Eredeti
előirányzat

Teljesítés

45 006 000

20 522 699

7 950 000

3 734 335

Készletbeszerzés

27 700 000

12 368 969

3 002 301 Kommunikációs szolgáltatás

0

84 669

Közüzemi díjak

2 100 000

692 310

Szolgáltatások

1 600 000

119 246

0

34 220

6 100 000

2 662 008

0

814

90 456 000

40 219 270

Személyi juttatások

81 323 476 30 753 647 Járulékok

Működési bevételek
-egyéb bevételek

megnevezés

8 135 000

I

Kiküldetés
Áfa
Egyéb dologi kiadások
Összesen:

90 456 000 34 753 472 Összesen:
38,42 %

44,46 %

Karancsság Község Önkormányzata
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2020. évi tervezett adagok;

tízórai (adag)

ebéd ( adag)

uzsonna (adag)

11 880

11 880

11 880

óvodás gyerek 54 f ö
Iskolás gyerek 136 f ő

25 160
13 389

Szünidei étkezés
Összes adag

11 880

50 429

11 880

Gyermekétkeztetés 2020. évi rezsiköltsége (Ft)
13 806 000.- Ft (50 429 adag)

273,77

ft/adag

23 000 00 ft (5 0 429 adag)

456,09

ft/adag

Gyermekétkeztetés 2020. évi tényleges önköltsége (anyag+rezsi) Ft:
36 806 000.- ft

729,86 ft/adag

Gyermekétkeztetés 2020. évi nyersanyag költsége (Ft):

Gyermekétkeztetés 2020. évi támogatása:
-dolgozók bértámogatása:
-üzemeltetési támogatás:
- szünidei étkezés

13 310 000 - Ft
6 569 210- Ft
7 631 730.- Ft

2020. évi összes normatíva:

27 510 940 - Ft

Fgy adagra jutó normatíva:
27 510 940/ 50 429 tervezett adag = 545,54 Ft

Nyersanyag költség felosztása

Ft

áfa

összesen

20%

tízórai

72

19

91

60%

ebéd

215

59

274

20%

uzsonna

72

19

91

359

97

456

Ö sszesen:

Munkahelyi étkezők intézményi térítése díja:
729.86 .- Ft/ nap = 730.- Ft -= (575+ áfa))

Szociális étkeztetés

A dokumentált intézményi térítési díj a
támogatás különbözete.

szolgáltatási önköltség és a normatív állami

Adatok a 2019. évi beszámoló alapján.
Normatíva összege:

55360 Ft * 41 fő

2019. évi önköltség összege:
Beszámoló 111 űrlap alapján

2 269 760

8 232 566

2019. évi étkezési napok 10 291 nap.

Térítési díj kiszámítása:
Önköltség: 8 232 566 Ft/ 10 291 nap =
800 Ft/nap
Normatíva: 55 360 Ft/ 251 nap =________ 221- Ft/nap
579 -Ft/ nap

A térítési díj összege nem lehet több 580 -Ft/adagnál (bruttó összeg)

Számított intézményi térítési díj:

szállítás nélkül: 457 Ft + áfa = 580 Ft.

Karancsság, 2020.06.10.

Oláh Nándorné
polgármester

Előterjesztés
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 1-jei ülésére

A dr. Kertész Omer képviseletében eljáró Baruch Ügyvédi Iroda Karancsság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2020. július 27-én öt levelet küldött elektronikus úton (illetve postai úton is). Az
ügyvédi iroda 2020. július 31. napján kelt levélben tájékoztatva lett, hogy a megkereséseket a képviselőtestület a következő rendes ülésén tárgyalja. (A levelek az előterjesztés mellékletei.)
A megküldött megkeresésekre az alábbi érdemi válaszok megküldését javaslom;
A KS1/581/2020. iktatószámú megkeresés tekintetében, amely a szelektív hulladékgyűjtésre
vonatkozik;
A szelektív hulladékgyűjtő konténerek számára megfelelő, biztonságos, új helyszín kijelölése
egyeztetés alatt van a NHK Zrt-vel, mivel az előző időszakban a konténereket sorozatosan
megrongálták és nem a megfelelő hulladékot helyezték azokba.

A KS1/582/2020. iktatószámú megkeresés tekintetében, amely a Karancsság külterület 010/5
hrsz-ú ingatlanon történő illegális szemétlerakásra vonatkozik:
Az Önkormányzat a Karancsság 010/5 hrsz-ú területre semmilyen szemétet nem szállított, illegális
szemétlerakásról az önkormányzatnak nincs tudomása.

A KS1/583/2020. iktatószámú megkeresés tekintetében, amely az önkormányzat épületének
felújítására vonatkozik:
A Községháza felújításának közbeszerzési iratanyagát ügyfélfogadási időben, előre egyeztetett
időpontban (a közbeszerzési szakértő jelenlétének biztosítása érdekében) megtekintheti.

A KS1/584/2020. iktatószámú megkeresés tekintetében, amely a Karancsság 042/2 külterületi út
felújítására vonatkozik:
Önkormányzatunk pályázati erőforrásait elsősorban a belterületi utak felújítására fordíthatja, mivel
önerővel nem rendelkezünk. A külterületi közlekedési utak felújítására a belterületi utak felújítása után
kerülhet sor.

A KS1/585/2020. iktatószámú megkeresés tekintetében, amely Karancsság Község
Önkormányzata Képviselő-testülete jegyzőkönyveinek elektronikus közzétételére vonatkozik:
A mai napig közzé nem tett jegyzőkönyvek tetemes anyagot tesznek ki, amelyeknek elektronikus
közzétételére sem a személyi, sem a technikai feltételek nem állnak rendelkezésre. Az ügyfél számára
önkormányzatunk hivatali időben biztosítja a betekintési jogot az eddig közzé nem tett
jegyzőkönyvekbe.

Karancsság, 2020. augusztus 27.

QiMándorné
Oláh
IáhNándi
polgármester
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Székhely: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 67. VII. em.
Telefon: +36 I 361 9060 | E-mail: info@baruch.hu | Web: www.baruch.hu

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
3163 Karancsság, Kossuth út 64.
Tisztelt Képviselőtestület!
Alulírott Dr. Baruch Kriszta ügyvéd. Megbízóm, Dr. Kertész Omer (3163 Karancsság, Újtelepi út 11.) képviseletében
az alábbiak miatt keresem meg a T. Képviselőtestületet.
Amint az a T. Képviselőtestület előtt is ismeretes, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (2) bekezdése
szerint:
„A települési önkormányzat gondoskodik az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer helyifeltételeinek megszervezéséről. ”
Tájékoztatom a T. Képviselőtestületet, hogy Megbízóm felháborodottan tapasztalta, hogy Karancsság Község
Önkormányzata nem tesz eleget a fentiekben megjelölt kötelezettségének, így mulasztást követ el.

0149105

Fentiek alapján felszólítom a T. Képviselőtestületet, hogy a fent leírt mulasztását szüntesse meg, és tegyen eleget az
elkülönített hulladékgyűjtési rendszer helyi feltételeinek megszervezésére irányuló kötelezettségének.
Tájékoztatom a T. Képviselőtestületet, hogy amermyiben a fenti felhívásomnak nem tesz haladéktalanul eleget, úgy
Megbízóm, a annak érdekében, hogy Karancsság Község Önkormányzatát a fent megjelölt kötelességének teljesítésére
szorítsa, élni fog a számára a törvény által biztosított lehetőségekkel.
Felhívom a T. Képviselőtestületet, hogy a jelen megkeresésemben foglaltakról kialakított álláspontjáról 5 munkanapon
belül írásban tájékoztasson.
Karancsság, 2020. július 21.
Tisztelettel,

Dr. Kertész Omer képviseletében
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Székhely: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 67. Vll. em.
Telefon: +36 1 361 9060 | E-mail: info@baruch.hu | Web: www.baruch.hu

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
3163 Karancsság, Kossuth út 64.
Tisztelt Képviselőtestület!
Alulírott Dr. Baruch Kriszta ügyvéd. Megbízóm, Dr. Kertész Omer (3163 Karancsság, Újtelepi üt 11.)
képviseletében az alábbiak miatt keresem meg a T. Képviselőtestületet.
Tájékoztatom a T. Képviselőtestületet, hogy a Karancsság Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló,
Karancsság, külterület, 010/5 helyrajziszámú ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) művelési ága: rét.
Megbízóm felháborodottan állapította meg, hogy, Karancsság Község Önkormányzata illegálisan hulladékot (többek
között veszélyes hulladékot is) hord az Ingatlanra és ott tárolja az oda hordott szemetet.
Felhívom a T. Képviselőtestület figyelmét arra, hogy az Ingatlan nem szeméttároló, ott hulladékot tárolni tilos. A T.
Önkormányzat fentiekben leírt tevékenysége törvénysértő és veszélyes a környezetre.

01491059

Amint az a T. Képviselőtestület előtt is ismeretes, a 2012. évi CLXXXV. törvény 61. § (1) bekezdése szerint:
„ H u lladéktólcsak kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni. ”
Valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény 187. § (1) bekezdése szerint:
„Aki
b) természeti területen - a természetvédelmi célokkal össze nem egyeztethető tevékenységet folytat, szemetel, a területet
más módon szennyezi, ... szabálysértést követ el. ”
Továbbá, a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 248. § (1) bekezdés kimondja, hogy
„Aki
a) arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot elhelyez, bűntett m iatt... büntetendő. ”
Fentiek alapján felszólítom a T. Képviselőtestületet, hogy a fent leírt tevékenységével hagyjon fel, ne szállítson több
hulladékot az Ingatlanra és haladéktalanul szállítsa el a Karancsság, külterület, 010/5 helyrajziszámú Ingatlanról
az ott található hulladékot.
Tájékoztatom a T. Képviselőtestületet, hogy amennyiben a fenti felhívásomnak nem tesz haladéktalanul eleget, úgy
Megbízóm, a környezet védelme érdekében, élni fog a törvény által számára biztosított lehetőségekkel.
Felhívom a T. Képviselőtestületet, hogy a jelen megkeresésemben foglaltakról kialakított álláspontjáról 5
munkanapon belül írásban tájékoztasson.
Karancsság, 2020. július 21.
Tisztelettel,

Dr. Kertész Omer képviseletében

Baruch Ügyvédi Iroda
Budapest
Vörösmarty utca 67. 7. emelet
1064
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Székhely. 1064 Budapest, Vörösmarty u. 67. Vll. em.
Telefon; +36 1 361 9060 | E-mail; info@baruch.hu | Web: www.baruch.hu

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
3163 Karancsság, Kossuth út 64.

Tisztelt Képviselőtestület!
Alulírott Dr. Baruch Kriszta ügyvéd, Meghízom, Dr. Kertész Omer (3163 Karancsság,
Újtelepi út 11.) képviseletében, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban; Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy szíveskedjen megküldeni részemre a Karancsság község
polgármesteri hivatalának felújítására, főként nyílászáróinak cseréjére, és az épület
bőszigetelésére vonatkozó közbeszerzési eljárás adatait és dokumentumait. Ennek keretében
küldje meg részemre az ajánlati felhívást, az ajánlattevők listáját, az ajánlatok értékelésének
szempontjait, és a bárom (3) legkedvezőbb ajánlatot.
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat
elekttonikus úton szíveskedjen részemre a kriszta(@barucb.bu e-mail címre megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy
azokat más módon tegye számomra elérhetővé.
Szíves közreműködését előre is köszönöm.
Karancsság, 2020. július 22.
Tisztelettel,

+ :3 + A í|.u c
••• • í i i . e jr- .

<2
Dr. Kertész Omer képviseletében
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Baruch Ügyvédi Iroda
Budapest
Vörösmarty utca 67. 7. emelet
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Székhely: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 67. VII. em.
Telefon: +36 1 361 9060 | E-mail: info@baruch.hu | Web: www.baruch.hu

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
3163 Karancsság, Kossuth ilt 64.
Tisztelt Képviselőtestület!
Alulírott Dr. Baruch Kriszta ügyvéd. Megbízóm, Dr. Kertész Omer (3163 Karancsság, Újtelepi üt 11.) képviseletében
az alábbiak miatt keresem meg a T. Képviselőtestületet.
Amint az a T. Képviselőtestület előtt is ismeretes, a Karancsság, külterület, 042/2 helyrajziszámú ingatlan Karancsság
Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában áll, művelési ága: kivett közút. Ezen közűt annyira rossz
állapotban van, hogy több szakasza használhatatlan a gépjárművek közlekedésére. Az ezen utat igénybe vevő
gépjárművezetők, így arra kényszerülnek, hogy járműveikkel lehajtsanak az út mellett fekvő termőföldekre, és azokat
rongálva, az ott található kultúrnövényeket megsemmisítve jussanak el úticéljukhoz. Tájékoztatom a T.
Képviselőtestületet, hogy Megbízómnak is fekszik földje a megjelölt út mellett, amely föld szintén az előbbi rongálásnak
van kitéve.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező
nemzeti vagyonba tartoznak a helyi közutak és műtárgyaik. A törvény előírásai szerint a nemzeti vagyonnal felelős
módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. A nemzeti vagyongazdálkodás feladata - többek között - a nemzeti vagyon
átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme.
A közúti közlekedésről és a helyi önkormányzatokról szóló törvény rendelkezései alapján a települési önkormányzat
köteles gondoskodni arról, hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas legyen. A komplex útfenntartás magában
foglalja az üzemeltetést és a fenntartást (karbantartás, helyreállítás, felújítás).
Fentiek alapján megállapítható, hogy Karancsság Község Önkormányzata, a Karancsság, külterület, 042/2
helyrajziszámú közút vonatkozásában nem tesz eleget a már megjelölt karbantartási kötelezettségének és ezzel
mulasztást követ el. Karancsság Község Önkormányzatának ezen mulasztása miatt Megbízómnak kára keletkezik.
Fentiek alapján felszólítom a T. Képviselőtestületet, hogy a fent leírt mulasztását szüntesse meg, és tegyen eleget a
Karancsság, külterület, 042/2 helyrajziszámú közútra vona&ozó karbantartási kötelezettségének.
Tájékoztatom a T. Képviselőtestületet, hogy amennyiben a fenti felhívásomnak nem tesz haladéktalanul eleget, úgy
Megbízóm igényt tart az ebből származó minden kárának a Karancsság Község Önkormányzata általi megtérítésére.
Továbbá arról is tájékoztatom a T. Képviselőtestületet, hogy haladéktalan teljesítése elmaradása esetén Megbízóm élni
fog a jogos érdekének és követelésének érvényesítésére törvény által biztosított lehetőségekkel. így, a felhívásomnak
megfelelő magatartás elmaradása esetén. Megbízóm utasításának megfelelően, kénytelen leszek Megbízóm fentiekben
megjelölt követelését bírósági úton és azt követően végrehajtás útján érvényesíteni Karancsság Község
Önkormányzatával szemben.
Felhívom a T. Képviselőtestületet, hogy a jelen megkeresésemben foglaltakról kialakított álláspontjáról 5 munkanapon
belül írásban tájékoztasson.
Karancsság, 2020. július 21.
Tisztelettel,

&o

Dr. Kertész Omer képviseletében
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Baruch Ügyvédi Iroda
Budapest
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Telefon: +36 1 361 9060 | E-mail: info@baruch.hu 1 Web: www.baruch.hu

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
3163 Karancsság, Kossuth út 64.
Tisztelt Képviselőtestület!
Alulírott Dr. Baruch Kriszta ügyvéd. Meghízom, Dr. Kertész Omer (3163 Karancsság,
Újtelepi út 11.) képviseletében, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban; Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Amint az a T. Képviselőtestület előtt is ismeretes, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény a következőket rögzíti:
„32. § A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben - ... - köteles elősegíteni
és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. ”
„33. § (1) A zé törvény alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon,
digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen,
kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a
betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is
díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus közzététel). A közzétett
adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető f
„(2) A 37. § szerinti közzétételi listákon meghatározott adatait saját honlapján - ha törvény
másként nem rendelkezik - közzéteszi
a)
b)
c)
d)
(3) A (2) bekezdésben nem szereplő közfeladatot ellátó szervek (így a települési
önkormányzatok is) a 37. § szerinti elektronikus közzétételi kötelezettségüknek választásuk
szerint saját vagy társulásaik által közösen működtetett, illetve a felügyeletüket, szakmai
irányításukat vagy működésükkel kapcsolatos koordinációt ellátó szervek által fenntartott,
valamint az erre a célra létrehozott központi honlapon való közzététellel is eleget tehetnek. ”
„37. § (1) A 33. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott szervek (a továbbiakban együtt:
közzétételre kötelezett szerv) - ... - tevékenységükhöz kapcsolódóan az 1. melléklet szerinti
általános közzétételi listában meghatározott adatokat az 1. mellékletben foglaltak szerint
közzéteszik. ”

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez

I.
II.
III.

ÁLTALÁN O S KÖ ZZÉTÉTELI LISTA

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

0149105

jAdat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és
alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó
alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó
eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat
vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzat hatályos és teljes szövege

I Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és
megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó
szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató
magyar és angol nyelven
~

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Frissítés

A változásokat követően Az előző állapot 1 évig
azonnal
archívumban tartásával

A változásokat követően Az előző állapot törlendő
azonnal

Negyedévente

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági
A változásokat követően
ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a
azonnal
hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör
gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró
szerv megnevezése, illetékességi területe, az
ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok,
eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak)
meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást
megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje),
ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési,
fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő
útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az
ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok,
az igénybe vehető elektronikus programok elérése,
időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó
jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető
jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
5~ A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások
igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő
díjmértéke, az abból adott kedvezmények
”

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok,
illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az
adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek
köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a
kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba
bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti
azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott
adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés
költségei

T. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak

állampolgári közreműködés (véleményezés) módja,

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával
Az előző állapot törlendő

01491059

A változásokat követően Az előző állapot 1 évig
azonnal
archívumban tartásával

A változásokat követően
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Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával
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címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány
ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

r A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az

Megőrzés

eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje,
továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének
iegyzőkönvvei. illetve összefoglalói; a testületi szerv
szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
Fentiekben idézett rendelkezések alapján, a T. Képviselőtestület köteles közzé tenni a
közgyűléseiről készült jegyzőkönyveket. Megbízóm csalódottan állapította meg, hogy a T.
Képviselőtestület elmulasztotta közzétenni ezen jegyzőkönyveket. T. Képviselőtestület, ezen
mulasztásával, akadályozza Megbízómat a közérdekű adatok megismerésében.
Mindezek következtében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő
adatigénylést terjesztem elő.
Kérem a T. Képviselőtestületet, bogy szíveskedjen megküldeni részemre a Karancsság Község
Önkormányzata Képviselőtestülete közgyűléseinek minden, a mai napig közzé nem tett
jegyzőkönyvét.
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, bogy a jegyzőkönyvek másolatait elektronikus
úton szíveskedjen részemre a kriszta@barucb.bu e-mail címre megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy
azokat más módon tegye számomra elérhetővé.
Szíves közreműködését előre is köszönöm.
Karancsság, 2020. július 22.
Tisztelettel,

Dr. Kertész Omer képviseletében
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