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Jegyzőkönyv

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő testülete

2022. január 6.



Jegyzőkönyv

Készült: Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testűlete 2022. január 6. napján
10.00 órától megtartott üléséről

Az ülés helye: Kőzségtiáza -  Tanácskozóterem, 3163 Karancsság, Kossuth út 64.

Jelen vannak: Oláh Nándorné polgármester
Győri Orsolya alpolgármester 
Berki András képviselő 
Szilvási István képviselő

Távol: Mangó István képviselő
Tóth Tibor képviselő 
Vidéki Attila képviselő

Meghívottak: Schirling István jegyző

Az ülést vezeti: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 tagú képviselő-tes
tület 4 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta.
Elmondta, hogy a rendkívüli ülés telefonon történt összehívására néhány halaszthatatlan ügy megtár
gyalása miatt került sor. Javasolta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását.
A jegyzőkönyv hitelesítő Győri Orsolya alpolgármester.

Napirend:

1. Magyar Falu Program -  temetői infrastruktúra fejlesztése -  ajánlatkérés
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

2. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Schirling István jegyző

3. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztá
lyának törvényességi felhívásai és tájékoztatásai
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester, Schirling István jegyző (írásos)

4. Iskolai körzethatárok
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

5. Tájékoztatás vagyonnyílatkozattételi kötelezettségről
Előterjesztő: Schirling ístván jegyző

6. Egyebek
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a napirendre tett javaslatot.



1. Magyar Falu Program -  temetői infrastruktúra fejlesztése -  ajánlatkérés
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a temetői infrastruktúra fejleszté
sére 4.999.281 Ft támogatást nyert az önkormányzat a Magyar Falu Program keretében. A projekt
előkészítési, tervezési, műszaki ellenőri, projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 
feladatainak ellátását a Mátra-Mérnőkiroda Kft. látja el.
Oláh Nándorné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a „Temetői infrastruktúra fejlesz
tése” célú, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-ÖTIF/2021. kódszámú pályázaton, 
1111/3009/379/6/2021 számú támogatói okirat alapján elnyert pályázati forrásból megvalósuló beruhá
zással kapcsolatban a kivitelezési munkák ellátására az alábbi cégektől kérjen árajánlatot:

Csonka Károly Dávidné ev. 3163 Karancsság, Kossuth út 54.
SUNRISE TRADE Kft. 1027 Budapest Bem József u. 6 fszt.

- TATTER ÉP KÉR Kft. 3162 Ságújfalu, Kossuth út 92.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2022. (I. 6.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Temetői infrastruktúra fejlesz
tése” célú, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-ÖTIF/2021. kódszámú pá
lyázaton, 1111/3009/379/6/2021 számú támogatói okirat alapján elnyert pályázati forrásból 
megvalósuló beruházással kapcsolatban a kivitelezési munkák ellátására az alábbi cégek
től kér ajánlatot:

Csonka Károly Dávidné ev. 3163 Karancsság, Kossuth út 54.
SUNRISE TRADE Kft.1027 Budapest Bem József u. 6 fszt.

- TATTER ÉP KÉR Kft. 3162 Ságújfalu, Kossuth út 92.

Határidő, azonnal
Felelős: Oláh Nándorné polgármester

2. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Schirling István jegyző

Schirling István jegyző ismertette a Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi 
Felügyeleti Osztályának NO/TFO/12-1/2022. számú és NO/TFO/12-2/2022. számú tájékoztatását. (A 
tájékoztatók a jegyzökőnyvhőz mellékelve.)
Elmondta, hogy a tájékoztatók szerinti, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény módosí
tása alapján a főállású polgármester illetménye a megyei jogú város polgármestere illetményéhez vi
szonyítottan kerül megállapításra, ezen illetmény %-os mértékében, a lakosságszám függvényében.
Az Mőtv. 71. § (5) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester 
illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott 
részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
Ennek megfelelően Karancsságon (lakosságszám 1296 fő) az Mőtv. 71. § (4) bekezdésének b) pontja 
alapján a főállású polgármester illetménye 650.000 Ft, így a társadalmi megbízatású polgármester tisz
teletdíja 325.000 Ft. /\z  illetményt összegszerűen kell meghatározni.
Az illetmény ősszege tekintetében a képviselő-testületnek nincs mérlegelésre lehetősége.
A társadalmi megbízatású polgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű 
költségtérítésre jogosult. (Mőtv. 71. § (6) bekezdés).
Ennek megfelelően a polgármester költségtérítése havi 48.750 Ft.
Győri Orsolya alpolgármester javasolta a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megálla
pítását.
Oláh Nándorné polgármester személyes érintettséget jelentett be.



Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2022. (I. 6.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Nándorné társadalmi 
megbízatású polgármester tiszteletdíját 2022. január 1-jei hatállyal havi 325.000 Ft 
ősszegben, költségtérítését havi 48.750 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Schirling István jegyző

3. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályá
nak törvényességi felhívásai és tájékoztatásai
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester, Schirling István jegyző (írásos)

Oláh Nándorné polgármester felkérésére Schirling István jegyző ismertette a Nógrád Megyei Kormány- 
hivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályának NO/TFO/65-48/2021. számú, a Ka
rancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési tevékenységről szóló 
7/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletével kapcsolatos törvényességi felhívását.
A polgármester javasolta a törvényességi felhívás tudomásul vételét és a rendelet felülvizsgálatát.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviseiő-testüietének 
3/2022. (i. 6.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testüiete a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályának NO/TFO/65-48/2021. számú, a 
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési 
tevékenységről szóló 7/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletével kapcsolatos 
törvényességi felhívását tudomásul veszi, a rendeietet felülvizsgálja.

Határidő: 2022. március 31.
Felelős: Oláh Nándorné polgármester, Schirling István jegyző

Schirling István jegyző ismertette a Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi 
Felügyeleti Osztályának NO/TFO/11-1/2022. számú, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 
törvény módosításával kapcsolatban küldött tájékoztatását.
A jegyző javasolta a tájékoztatás tudomásul vételét

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviseiő-testüietének 
4/2022. (i. 6.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályának NO/TFO/11-1/2022. számú, a 
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításával kapcsolatban 
küldött tájékoztatását tudomásul veszi.

Oláh Nándorné polgármester felkérésére Schirling István jegyző ismertette a Nógrád Megyei Kormány- 
hivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályának NO/TFO/65-61/2021. számú, a



Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és Szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletével kapcsolatos törvényes
ségi felhívását.
A polgármester javasolta a törvényességi felhívás tudomásul vételét és a rendelet felülvizsgálatát. 

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2022. (I. 6.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Kormányhivatai 
Hatósági Főosztáiy Törvényességi Felügyeleti Osztáiyának NO/TFO/65-61/2021. számú, a 
Karancsság Község Önkormányzata Képviseiő-testüietének az Önkormányzat és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzaté ró i szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeietével 
kapcsolatos törvényességi feihívását tudomásul veszi, a rendeletet felülvizsgálja.

Határidő: 2022. április 30.
Felelős: Öláh Nándorné polgármester, Schirling István jegyző

4. Iskolai körzethatárok
Előterjesztő: ö láh Nándorné polgármester

ö láh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Salgótarjáni Tankerületi Köz
pont igazgatója levélben kérte az önkormányzatnak az iskolai felvételi körzetek megállapításával kap
csolatos véleményét. A polgármester ismertette a vélemény-kérő levelet. A Karancssági I. István Álta
lános Iskola körzete Karancsság és Szalmatercs község. A polgármester javasolta a körzethatárok tu
domásul vételét.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviseiő-testüietének 
6/2022. (I. 6.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testüiete a Salgótarjáni Tankerületi 
Központ Karancssági i. István Általános Iskola 2022/2023. tanévre vonatkozó iskolai 
felvételi körzetének kijelölését tudomásul veszi.

Határidő: 2022. február 15.
Felelős: ö láh Nándorné polgármester

5. Tájékoztatás vagyonnyílatkozattételi kötelezettségről
Előterjesztő: Schirling István jegyző

Schirling István jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló törvény 39. §-a értelmében az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt kővetően 
minden év január 1 -jétől számított harminc napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkor
mányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közős háztartásban élő házas
vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát.
A vaqyonnvilatkozat tételének elmulasztása esetén annak benyújtásáig az önkormányzati képviselő e 
tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem 
kaphat.
A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság tartja nyilván és 
ellenőrzi. Az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata - az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító 
adatok kivételével - közérdekből nyilvános. Az önkormányzati képviselő hozzátartozójának nyilatkozata



nem nyilvános, abba csak a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés 
céljából.
A polgármester javasolta a tájékoztatás tudomásul vételét.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2022. (I. 6.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vagyonnyílatkozat tételi 
kötelezettségről szóló tájékoztatást tudomásul vette.

6. Egyebek
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Karancsság részt vesz a „Csep- 
petSem!” programban, melynek keretében a községben a lakossági használt sütőolaj begyűjtésére ke
rül sor. A „CseppetSem!” rendszer célja az, hogy minél több önkormányzat létesítsen a területén hasz
nált sütőolaj gyűjtő pontokat, hogy a lakosságnak minél kisebb erőfeszítésébe teljen az, hogy környe
zetbarát módon helyezze el ezt a hulladékot. 2020. szeptemberében indult a program, mely mára több 
mint 900 településen nagy sikerrel működik.
Az önkormányzat által megjelölt helyszínre telepítenek kifejezetten használt sűtőolaj begyűjtéséhez ki
alakított kukát, vagy 800 literes online is figyelhető gyűjtőedényt.

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a régi iskolával kapcsolatban fo
lyó per állásáról dr. Csonka Árpád ügyvéd úr a jövő hétig tájékoztatót készít a képviselő-testület részére.

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Magyar Falu Program kereté
ben több pályázat is megjelent. Elmondta, hogy a Rákóczi út felújítására, a kulturális szakember béré
nek támogatására és eszközök beszerzésére, valamint a községháza felújítására is lehetőség van tá
mogatásra pályázni.

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretében az óvoda bővítésére benyújtandó pályázat előkészítése 
folyamatban van.

Mivel más észrevétel, hozzászólás nem hangzó

O . _L
Oláh Nándorné 
polgármester

rmester az ülést 11.40 órakor bezárta.

Győri Orsolya' 
jegyzőkönyv hitelesítő

Schirling István 
jegyző ^



JELENLÉTI IV

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. január 6. napján megtartott ülésén megjelentekről

Oláh Nándorné polgármester

Győri Orsolya alpolgármester

Berki András képviselő

Mangó István képviselő

Tóth Tibor képviselő

Szilvási István képviselő

Vidéki Attila képviselő

Schirling István jegyző

£ l



NOG RAD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: NO/TFO/eS--^'? /2021. Tárgy: Törvényességi felhívás
Ügyintéző: Zemplényiné Kalcsó Diána 
Telefonszám: 32/620-507 
E mail cím: kalcso.diana@nograd.gov.hu

Oláh Nándorné 
Polgármester Asszony útján

Karancsság Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete részére

Schirling István
Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője részére

Karancsság

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Jegyző Úr!

Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) 34. cikk (4) bekezdése alapján, 
valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 132. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörben eljárva, Karancsság 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési tevékenységről 
szóló 7/2015. (V.28.) számú rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) vizsgálata alapján az 
alábbi

törvényességi felhívással élek:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) SZIA. § (1) bekezdése kimondja, hogy a települési 
önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek 
figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján - a 
Közművelődési Kerekasztallal és a települési nemzetiségi önkormányzattal való 
eqveztetést követően - rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési 
alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét.

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszr.) 52. §
(3) bekezdése értelmében a bevezető részben meg kell jelölni, ha a rendeletet más, 
jogszabályban kifejezetten, az adott rendelet megalkotása vonatkozásában 
véleményezési hatáskörrel felruházott szervvel vagy személlyel egyetértésben, valamint 
ha más szerv vagy személy véleményének kikérésével alkotják meg.

Az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzati rendelet más 
jogszabállyal nem lehet ellentétes.

Hatósági Főosztály
Türvcnycsségi Felllgyeleti Osztály

3100  Salgótarján, Rákóczi út 36. Te l: (3 2 ) 620 -735 , F ii \:  (32) 620 -196 , c -m ail: toiA'cnycsseg(gnograd.gov.liu

mailto:kalcso.diana@nograd.gov.hu


A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 2. § (4) bekezdés a) 
pontja szerint a jogszabályok megalkotásakor biztosítani kell, hogy a jogszabály megfeleljen 
az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek.

A rendelet megalkotásához szükséges érvényességi kellék a települési nemzetiségi 
önkormányzattal való egyeztetési kötelezettség, annak elmaradása esetén az önkormányzati 
rendelet nem felel meg az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, 
ezért érvényesen nem jött létre, és ezzel a rendelet közjogi érvénytelenségét idézi elő.

Tekintettel arra, hogy a Rendelet bevezető részében nem került megjelölésre, hogy a 
települési nemzetiségi önkormányzattal egyetértésben került megalkotásra, kérem szíves 
tájékoztatását arról -  az azt alátámasztó dokumentumok megküldésével egyidejűleg 
hogy az egyeztetési kötelezettségének az települési önkormányzat eleget tett, avagy 
sem.
Amennyiben nem, úgy az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelmények 
betartásával, érvényesen megalkotott önkormányzati rendelet megalkotásával 
szükséges gondoskodni a ioaszerü állapot helyreállításáról.

A Rendelet bevezető részében a felhatalmazó rendelkezés nem helytálló, valamint a 
feladatkör megjelölése hiányzik.

A felhatalmazó rendelkezést a Kultv. 83/A. § (1) bekezdése, a feladatkört az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az Mötv. 13. § (1) bekezdés 7. pontja tartalmazza, 
a Jszr. 55. § (5) bekezdésének megfelelően.

A Kultv. 83/A. § (2) bekezdése kimondja, hogy a települési önkorm ányzat a közművelődési 
rendeletét a - Közművelődési Kerekasztallal és a települési nemzetiségi önkormányzattal való 
egyeztetés keretében - legalább ötévente felülvizsgálja.

Tekintettel arra, hogy a Rendelet 2002-ben került megalkotásra és annak módosítása sem 
történt meg, így nem állapítható meg, hogy a települési önkormányzat a felülvizsgálati 
kötelezettségének eleget tett, avagy sem.

Továbbá megállapítható, hogy a Rendelet a Kultv. 2017. és 2019. évi változását nem 
követte.

A Kultv. 76. §-a értelmében
(3) A közművelődési alapszolgáltatások:
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 
biztosítása,
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztositása,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.
(4) Minden települési Önkormányzat kötelező feladata a (3) bekezdés a) pontja szerinti 
közművelődési alapszolgáltatás megszervezése. Ennek keretében
a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi 
tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja,
b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,
c) fórumot szervez - ha az adott településen működik - a Közművelődési Kerekasztal 
bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek 
megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.



A Rendelet vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a települési önkormányzat a Kultv. 76. § 
(3) és (4) bekezdésében foglaltak szerinti kötelező feladatának ellátásáról nem 
gondoskodik, így a közművelődési alapszoigáltatások a település lakosságszáma és 
típusa szerint differenciáltan nem kerültek meghatározásra, ezzel a települési 
önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatás megszervezésének kötelezettségét 
elmulasztotta, maradéktalanul nem tett eleget a feladatellátási kötelezettségének, mely a 
Kultv. 76. § (3) és (4) bekezdésébe ütközik.

A Rendelet 4. § (1) bekezdése szerint „ Az önkormányzat a 2. §-ban meghatározott 
közművelődési tevékenység megvalósítására a törvény követelményeinek megfelelő jogi 
személlyei, magánszeméliyel közművelődési megáilapodást köthet."

Amennyiben a települési önkormányzat közösségi színtér fenntartójaként, és közművelődési 
megállapodás útján is biztosítja a közművelődési feladatait, a rendeletben -  a Jat. 2. § (1) 
bekezdésének megfelelően, a normavilágosság követelményének figyelembevételével, az 
egyértelmű szabályozás tartalom érdekében -  differenciáltan meg kell határozni, hogy a 
települési önkormányzat, mely közművelődési feladatát milyen módon látja el, így azt is, hogy 
mely közművelődési feladatának ellátására kötött közművelődési megállapodást.

Az Mőtv. 134. § (1) bekezdésében foglaltak szerint felhívom a Képviselő-testület figyelmét, 
hogy a felhívásban foglaltakat vizsgálja meg és a jogszabálysértés megszüntetéséről 
gondoskodjék, valamint a Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet írásbeli 
Kapcsolattartás rendszerén keresztül a törvényességi felhívás elfogadásáról (határozat 
formájában), illetve az esetleges egyet nem értéséről, és annak indokáról, valamint a 
megtett intézkedésekről,

2022. január 7. napjáig 

írásban tájékoztatni szíveskedjen.

A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. 
(VI. 26.) Korm. rendelet 9. §-a alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívása 
eredménytelen abban az esetben is, ha az érintett a törvényességi felhívásban foglalt határidő 
lejártáig a Kormányhivatalt nem tájékoztatja.

Felhívom szíves figyelmét, hogy az Mötv. 134. § (2) bekezdése értelmében a megadott 
határidő eredménytelen elteltét követően a Kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eljárás 
egyéb eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési jogkörben dönt.

Salgótarján. 2021. november J t ] .”

Tisztelettel:

dr. Szabó Sándor kormánymegbízott 
nevében és megbízásából:

'  l- '

/(^á r% yne1^rtön  Melinda 
;zetö^ztátj



NÓGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: NO/TFO/ <4 - A /2022. 
Ügyintéző: dr. Baranya Anikó 
Telefonszám: 32/620-753 
E mail cím: baranva.aniko@noQrad.Qov.hu

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 
Települési Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője részére

Tárgy: Tájékoztatás

Székhelyén

Tisztelt Jegyző Asszony!
Tisztelt Jegyző Úr!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 133. § 
bekezdésében foglaltak alapján az alábbi tájékoztatást adom.

(3)

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, 
településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. 
évi CXLVI. törvény 2021. december 22-ei hatállyal módosította a településkép védelméről 
szóló 2016. évi LXXIV. tőrvényt (a továbbiakban: Tktv.), nevezetesen hatályon kívül 
helyezte a Tktv. 8/A. §-át.

(2021. december 21. napiáia a Tktv. 8/A. §-a rendelkezett arról, hogy a képviselő-testület a 
8. §-ban foglalt önkormányzati hatósági hatásköröket a 2. § (2) bekezdése szerinti 
településképi rendeletben ruházhatia át.1

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

Salgótarján, 2022. január 3.

Tisztelettel:

dr. Szabó Sándor kormánymegbízott 
nevében és megbízásából:

főosztályvezető
(á

Hatósági Főosztály
Törvényességi Felügyeleti Osztály

'it36 . Tel: (3 2 ) 620*735 , Fax: (3 2 ) 620-196 , e-inail: torvenyesseg@nograd.gov.hu
A  dokum entum  elektronikusan hitelesíteti. 
Dátum: 2022 01 03 15:18:57 
Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Kíadmányozta: TFIK  TFÍK
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NÓGRAD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: NO/TFO/65-(ű <1/2021. Tárgy: Törvényességi felhívás
Ügyintéző: Zemplényiné Kalcsó Diána 
Telefonszám: 32/620-507 
E mail cím: kalcso.diana@nograd.gov.hu

Oláh Nándorné 
Polgármester Asszony útján

Karancsság Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete részére

Schirling István
Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője részére

Karancsság

Tisztelt Polgármester Asszony! 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Jegyző Úr!

Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) 34. cikk (4) bekezdése alapján, 
valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 132. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörben eljárva, Karancsság 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és Szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (11.13.) számú rendeletének (a továbbiakban: 
Rendelet) vizsgálata alapján az alábbi

törvényességi felhívással élek:

A Kormányhivatal a Miniszterelnökség Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes 
Államtitkárságának utasítása alapján, az önkormányzatok szervezeti- és működési 
szabályzatáról szóló rendeletéinek az Mötv. 44. §-ában rögzített rendkívüli testüíetí ülés 
kötelező összehívására vonatkozó rendelkezéseinek felülvizsgálatát végzi.

Az Mötv. 44. §-a kimondja, hogy a képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és 
működési szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart. Az ülést 
tizenöt napon belüli időpontra össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének, a 
képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés 
összehívásának indokát tartalmazó indítványára. Az indítvány alapján a testületi ülést a 
polgármester hívja össze a testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és 
napirendjének meghatározásával._________________________________________________

Hatósági Főosztály
Törvényességi Felügyeleti Osztály
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A Rendelet 8. § (1) bekezdése szerint „A képviselő-testület rendkívüli ülését
a.) a polgármesternek,
b.) a helyi képviselők egynegyedének,
c.) a képviselő-testület bizottságának
a napirend megjelölését is tartalmazó írásbeli indítványára 10 napon belül össze kell hívni."

Az Mötv. 44. §-ában rögzített rendkívüli ülés kötelező összehívására vonatkozó törvényi 
előírástól nem lehet eltérni, az abban foglalt határidő szűkítésére, attól való eltérésre a 
jogszabály nem ad felhatalmazást, azaz az SZMSZ-ben a polgármester számára az ülés 
összehívására, 15 napnál rővidebb határidő nem határozható meg, annak megállapítása 
Jogszabálysértő és nem felel meg az alkotmányos követelményeknek.

Fentiekre tekintettel a Rendelet 8. § (1) bekezdésében, a rendkívüli testületi ülés 
összehívására biztosított 10 napos határidő megállapítása Jogszabálysértő.

Az Mötv. 134. § (1) bekezdésében foglaltak szerint felhívom a Képviselő-testület figyelmét, 
hogy a felhívásban foglaltakat vizsgálja meg és a Jogszabálysértés megszüntetéséről 
gondoskodjék, valamint a Nemzeti Jogszabály tár Törvényességi Felügyelet írásbeli 
Kapcsolattartás rendszerén keresztül a törvényességi felhívás elfogadásáról (határozat 
formájában), illetve az esetleges egyet nem értéséről, és annak Indokáról, valamint a 
megtett intézkedésekről,

2022. Január 31. napjáig 

írásban tájékoztatni szíveskedjen.

A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. 
(VI. 26.) Korm. rendelet 9. §-a alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívása 
eredménytelen abban az esetben is, ha az érintett a törvényességi felhívásban foglalt határidő 
lejártáig a Kormányhivatalt nem tájékoztatja.

Felhívom szíves figyelmét, hogy az Mötv. 134. § (2) bekezdése értelmében a megadott 
határidő eredménytelen elteltét követően a Kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eljárás 
egyéb eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési jogkörben dönt.

Salgótarján, 2021. december „30 ."

Tisztelettel;

dr. Szabó Sándor kormánymegbízott 
nevében és megbízásából:

ózsef
ezetöffÖbsz

A dokum entum  elektronikusan hitelesített 
Dátum: 2021.12.29 16:26:58 
Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Kíadmányozta: TFIK TFIK



NOGRAD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: NO/TFO/1 Z, ■"! /2022. Tárgy: Tájékoztatás
Ügyintéző: dr, Baranya Anikó
Telefonszám: 32/620-753
E-mall cím: bargnva.aniko@noQrad.qov.hu

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 
Települési Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője részére

Székhelyén

Tisztelt Jegyző Asszony!
Tisztelt Jegyző Úr!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 133. § (3) 
bekezdésében foglaltak alapján az alábbi tájékoztatást adom.

A Magyar Közlöny 235. számában megjelent az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények 
módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény, amely az alábbiak szerint módosította az Mötv-t;

„26. § (1) A Magyarország helyi önkomnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 71. § (1) és (2) bekezdése helyébe a kővetkező rendelkezések lépnek:
„(1) A főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 
1 500 000 forint. A főpolgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott
költségtérítésre, valamint a minisztert jogszabály alapján megillető egyéb juttatásokra jogosult. (2) A 
megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának 
időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1 300 000 forint."
(2) Az Mötv. 71. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) A polgármester 
illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg
a) 40%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében;
b) 50%-a az 501-1500 fö lakosságszámú település polgármestere esetében;
c) 55%-a az 1501-2000 fö lakosságszámú település polgármestere esetében;
d) 60%-a a 2001-5000 fö lakosságszámú település polgármestere esetében;
e) 65%-a az 5001-10 000 fö lakosságszámú település polgármestere esetében;
f) 75%-a a 10 001-30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
g) 85%-a a 30 000 fö lakosságszám feletti település polgármestere esetében.

Salgótarján, 2022. január 3.
Tisztelettel:

dr. Szabó Sándor kormánymegbízott 
nevében és megbizásábói:

dr. ákabóyoásef 
főosztályvezető

o_'. ti Á „

V.

k
Hatósági Főosztály

TürvcnyességI Felügyeleti Osztály
’ út 36. Tel: (3 2 ) 620 -735 , Fax: (3 2 ) 620 -196 , e-m aii: iorvcnyesseg@ nograd.gov.liu
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NOGRAD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám; NO/TFO/1 %) -%> /2022. Tárgy: Tájékoztatás
Ügyintéző: dr. Baranya Anikó
Telefonszám: 32/620-753
E-mail cím: baranva.aniko@noqrad.qQv.hu

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 
Települési Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője részére

Székhelyén

Tisztelt Jegyző Asszony! 
Tisztelt Jegyző Úr!

Az NO/TFO/12-1/2022. számú körlevélben tájékoztatást kaptak az egyes kulturális 
tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvényről, amely 
2022. január 1-jei hatállyal módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 71. §-át, vagyis a polgármester 
illetményére vonatkozó szakaszt.

Az illetményemelésre vonatkozó jogszabály-módosítás okán számos kérdéssel 
fordultak a Törvényességi Felügyeleti Osztályhoz, ezért az Mötv. 133. § (3) 
bekezdése alapján alábbi szakmai segítséget nyújtom.

A  jogszabályváltozás miatt az alábbiakról kell a képviselő-testületnek -  
határozatban  -  dönteni (a döntés nem opcionális, az illetményemelést a törvény 
állapította meg, a képviselő-testület döntése csupán a törvénynek való megfelelést 
szolgálja, valamint azt meg kell küldeni a Magyar Államkincstárnak):

1) főállású polgármester illetménye és költségtérítése
2) főállású alpolgármester illetménye és költségtérítése
3) társadalm i megbízatású polgármester tiszteletdíja és költségtérítése
4) társadalm i megbízatású alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése

Ható.sági Főosztály
Törvényességi Felügyeleti Osztály
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A döntések meghozatalakor az Mötv. személyes érintettség bejelentésére 
vonatkozó 49. §-ában foglalt rendelkezéseket alkalmazni kell.

Az illetményt javasolt pontosan, összegszerűen meghatározni (nem %-ban).

Az Mötv. 71. §-a az alábbiak szerint rendelkezik;
„(5) A  társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 
50%-ával megegyező mértékű tiszteletdijra jogosult, melynek egészéről vagy 
meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával 
lemondhat.
(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei 
önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 
15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.”

Fentiek alapján az Mötv. nem teremt lehetőséget arra, hogy a főállású 
polgármester/alpolgármester az Illetményéről lemondjon, azonban azzal szabadon 
rendelkezhet.

Salgótarján, 2022. január 4.

Tisztelettel:

dr. Szabó Sándor kormánymegbízott 
nevében és megbízásából:

'oyozsef 
'SztályMezeíő
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