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Jegyzőkönyv

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testűlete

2022. január 13.



Jegyzőkönyv

Készült: Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. január 13. napján
16.00 órától megtartott üléséről

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

Jelen vannak: Oláh Nándorné polgármester
Győri Orsolya alpolgármester 
Berki András képviselő 
Szilvás! István képviselő 
Tóth Tibor képviselő 
Vidéki Attila képviselő

Távol: Mangó István 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 6 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
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

2. Mangó István képviselő lemondása
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

3. Szociális célú tűzifa pályázat
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

4. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztá
lyának törvényességi felhívásai és tájékoztatásai
Előterjesztő: Schirling István jegyző (írásos)

5. Magyar Falu Program és Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP 
Plusz) -  pályázatok
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

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



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

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a temetői infrastruktúra fejleszté
sére elnyert 4.999.281 Ft pályázati forrásból megvalósuló beruházással kapcsolatban a kivitelezési 
munkák ellátására a három cégtől kért árajánlat beérkezett.
A polgármester ismertette az ajánlatokat.

Csonka Károly Dávidné ev. 3163 Karancsság, Kossuth út 54. ajánlati ár: 6.079.808 Ft
SUNRISE TRADE Kft.1027 Budapest Bem József u. 6 fszt. ajánlati ár: 4.658.163 Ft

- TATTER ÉP KÉR Kft. 3162 Ságújfalu, Kossuth út 92. ajánlati ár: 4.881.277 Ft
A polgármester javasolta a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevővel, a Sunrise Trade Kft.-vel a kivite
lezési munkák ellátására a szerződés megkötését.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 Igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2022. (1.13.) 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 a Sunrise Trade 
Kft.-vel (1027 Budapest Bem József u. 6 fszt.), mint legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt 
szerződést.
Az ajánlati ár (bruttó): 4.658.163 Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére.

Flatáridő: azonnal
Felelős: Oláh Nándorné polgármester

2. Mangó István képviselő lemondása
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet Mangó István 2022. január 12. napján 
benyújtott, képviselői tisztségről történő lemondásáról.
A jegyző részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet a vonatkozó jogszabályokról.
A polgármester javasolta a lemondás tudomásul vételét.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2022. (1.13.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mangó István 2022. január 12. 
napján benyújtott, képviselői tisztségről történő lemondását tudomásul veszi.



3. Szociális célú tűzifa pályázat
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet a 2022. évi szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra benyújtható pályázatról. Elmondta, hogy a tavalyi 
492 m^ helyett idén 494 erdei m^ keménylombos tűzifára lehet igénylést benyújtani, őnerö vállalása nem 
szükséges. Köbméterenként 16.000 Ft+ÁFA a támogatás összege. A szállítás költségeit vállalni szük
séges.
A polgármester javasolta 494 erdei m^ tűzifa támogatásra pályázat benyújtását.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2022. (1.13.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szo
ciális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra 494 erdei m  ̂ keménylom
bos tűzifa vásárlásának támogatására pályázatot nyújt be. Az önkormányzat a szociális 
célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.
A képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a 
szükséges intézkedéseket tegye meg.

Flatáridő: 2022. augusztus 31.
Felelős: Oláh Nándorné polgármester

4. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályá
nak törvényességi felhívásai és tájékoztatásai
Előterjesztő: Schirling István jegyző (írásos)

Schirling István jegyző ismertette a Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi 
Felügyeleti Osztályának NO/TFO/47-1/2022. számú, a határidős feladatokkal kapcsolatban küldött tá
jékoztatását.
A jegyző javasolta a tájékoztatás tudomásul vételét.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2022. (1.13.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályának NO/TFO/47-1/2022. számú, a 
határidős feladatokkal kapcsolatban küldött tájékoztatását tudomásul veszi.

Schirling István jegyző ismertette a Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi 
Felügyeleti Osztályának NO/TFO/122-1/2022. számú, a térítési díjak módosításával kapcsolatban kül
dött tájékoztatását.
A jegyző javasolta a tájékoztatás tudomásul vételét.



Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta;

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2022. (1.13.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályának NO/TFO/122-1/2022. számú, a 
térítési díjak módosításával kapcsolatban küldött tájékoztatását tudomásul veszi.

5. Magyar Falu Program és Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) 
-  pályázatok
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program Plusz keretében az óvoda t)ővítésére lehet pályázatot benyújtani. Elmondta, hogy a 
jelenlegi kihasználtság meghaladja a 100%-ot. Jelenleg 79 gyermek van beíratva az óvodába, azonban 
az alapító okirat szerint 75 férőhely van. A szükséges 2 m^/fő előírást figyelembe véve mindössze 63 
gyermeket lehetne felvenni. Szalmatercsen óvoda nincs, a település nem is tervezi óvoda működtetését. 
A szalmatercsi gyermekek évtizedek óta a karancssági óvodába járnak.
Indokolt a csoportszobák méretének növelése és egy új csoportszobával való bővítés, melyet a Nógrád 
Megyei Kormányhivatal Oktatási Osztályának 2021. október 22. napján kelt végzése is alátámaszt.
Az épület további bővítésére, vagyis további óvodai csoportszoba kialakítására az ingatlanon nincs le
hetőség. A telek fekvése miatt az óvoda épületére vonatkozó építésügyi előírásokat (tájolás, oldalhatár, 
tűztávolságok, beépítési százalék, stb.) bővítéssel csak a szomszédos telek megvásárlásával lehet be
tartani. Az ingatlan megvételével kapcsolatos tárgyalások a tulajdonosokkal megkezdődtek.
A bővítéssel megvalósul a törvényi előírásoknak való megfeleltetés, így az óvoda működtetése szabály- 
szerű lesz. A beadandó projekt költségvetése várhatóan 303.000.000 millió forint.
Az előzetes felmérések folyamatban vannak, a pályázatot rövidesen be kell nyújtani a TOP_Plusz-3.3.1- 
21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése" konstrukcióban óvoda fejlesztésére, 
férőhelybővítéssel.
A polgármester javasolta a pályázat benyújtását.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2022. (1.13.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TOP Plusz- 
3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” konstrukcióban a 
Karancssági Kerekerdő Óvoda fejlesztésére, férőhelybővítéssel. A beruházás tervezett 
költsége 303 millió forint.

Határidő: azonnal
Felelős: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Magyar Falu Program kereté
ben megjelent pályázati lehetőségekkel élve az „Út, híd, kerékpárforgalmí létesítmény, vízelvezető rend
szer építése/felújítása” című alprogramra lehetőség van pályázatot benyújtani a Rákóczi útfelújítására. 
A polgármester javasolta a pályázat benyújtását.



Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta;

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2022. (1.13.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviseiő-testüiete pályázatot nyújt be a Magyar Falu 
Program keretében az „Út, híd, kerékpárforgalmi iétesítmény, vízelvezető rendszer 
építése/felújítása” című alprogramra a Rákóczi út feiújítására.
A képviselő-testüiet felhataimazza a poigármestert a páiyázat benyújtására és a szükséges 
jognyiiatkozatok megtételére.

Határidő: 2022. február 8.
Felelős: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Magyar Falu Program kereté
ben „Kőzősségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” című 
alprogramra lehetőség van pályázatot benyújtani a közművelődési szakember bérének támogatására 
és eszközök beszerzésére.
A polgármester javasolta a pályázat benyújtását.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2022. (1.13.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviseiő-testüiete pályázatot nyújt be a Magyar Falu 
Program keretében a „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és 
közösségszervező bértámogatása” cimű alprogramra a közművelődési szakember 
bérének támogatására és eszközök beszerzésére.
A képviselő-testüiet feihatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2022. február 5.
Felelős: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Magyar Falu Program kereté
ben az „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” című alprogramra lehetőség van pályá
zatokat benyújtani a „Faluházak fejlesztése” kategóriában a községháza felújítására, valamint a „Kültéri 
közösségi létesítmény, illetve eszközök, gépjármű tárolására alkalmas létesítmény építése, felújítása, 
átalakítása, beszerzése” kategóriában „Ideiglenes kültéri közösségi létesítmény és mobil eszközök” 
(mobilszínpad, rendezvénysátor, pavilon), és azokhoz kapcsolódó mobil eszközök (hang- és fénytech
nika, sőrpad garnitúra, szék, asztal) beszerzésére.
A polgármester elmondta, hogy TOP pályázat keretében a Községháza energetikai felújítása megtör
tént, azonban sem a tető, sem a belső terek felújítására nem volt lehetőség. A tető nagyon rossz álla
potban van, annak teljes lecserélése szükséges. A belső térben az ajtók, burkolatok, az elektromos- és 
vízvezeték cseréje szükséges elsősorban.
A község nem rendelkezik színpaddal, ahol a szabadtéri rendezvényeket meg lehetne tartani, így a 
pályázat keretében egy mobil színpadra és a hozzá kapcsolódó fény- és hangtechnikára kerülne pályá
zat benyújtásra.
A polgármester javasolta a pályázat benyújtását.



Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2022. (1.13.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Falu 
Program keretében az „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” című 
alprogramra a „Faluházak fejlesztése” kategóriában a községháza felújítására, valamint a 
„Kültéri közösségi létesítmény, illetve eszközök, gépjármű tárolására alkalmas létesítmény 
építése, felújítása, átalakítása, beszerzése” kategóriában „Ideiglenes kültéri közösségi 
iétesítmény és mobii eszközök” (mobiiszínpad, rendezvénysátor, pavilon), és azokhoz 
kapcsolódó mobil eszközök (hang- és fénytechnika, sörpad garnitúra, szék, asztal) 
beszerzésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2022. február 12.
Felelős: ö láh Nándorné polgármester

Mivel más észrevétel, hozzászólás nem

\
öíah Nándorné 

polgármester

ármester az ülést 18.40 órakor bezárta.

^  Győri örsolyaNj 
jegyzőkönyv hitelesítő

'  '  JSchirling István 
jegyző /



JELENLÉTI IV

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. január 13. 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



NOGRAD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: NO/TFO/'I Á /2022. Tárgy: Tájékoztatás
Ügyintéző: dr. Baranya Anikó 
Teiefonszám: 32/620-753 
E mail cím: baranva.aniko@nQQrad.aov.hu

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

Székhelyén

Tisztelt Jegyző Asszonyt 
Tisztelt Jegyző Úr!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXiX. törvény (Mötv.) 133. §
(3) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiakra hívom fel szíves figyelmüket.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény (Szoc. tv.) alapján, ha 
e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési 
díjat kell fizetni. A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel 
nem rendelkezik.

A Szoc. tv. 115. §-a értelmében az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe 
tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi 
térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. 
Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az 
intézményi térítési díj év közben egy alkalommal, támogatott lakhatás esetében két 
alkalommal korrigálható, kz. intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében 
szolgáltatásonként, szakápolási központ esetében a szakápolási ellátásra külön kell 
meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a 
szolgáltatásonkéntí közvetlen költségek arányában kell megosztani.

Az intézményi térítési díj esetében lényeges, hogy az ellátást igénybe venni kívánó 
személyi kör számára kiszámítható és tervezhető legyen, ezért az év közben csak egy 
alkalommal korrigálható (kivételt képez ez alól a támogatott lakhatás, az évi kétszeri 
korrekció lehetőségének biztosításával, amely szolgáltatási formára egyebekben is 
speciális szabályok vonatkoznak a térítési díjak megállapításával kapcsolatban)__________

Hatósági Főosztály 
Törvényességi Felügyeleti Osztály 
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A Szoc. tv. 116. §-a rendelkezik arról, hogy a szociális alapszolgáltatás személyi térítési 
díjának megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi 
jövedelmét, kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi 
jövedelmet kell figyelembe venni.

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a fenti jövedelem
a) 30%-át étkeztetés,
b) 25%-át házi segítségnyújtás,
c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, illetve támogató 
szolgáltatás,
d) 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás,
e) 2%-át jelzörendszeres házi segítségnyújtás 
esetében.

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021, évi XCIX. törvény 147. 
§-a értelmében:
„(1) A koronavírus-vílágjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 
szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet [a 
továbbiakban: 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet] hatálybalépésének napjától 2022. Június 
30. napjáig - a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel -
a) a helyi önkormányzat,
b) a helyi önkormányzat által fenntartott
ba) költségvetési szerv,
bb) nonprofit szervezet, 
be) egyéb szervezet,
c) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság,
d) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság 
által alapított gazdasági társaság,
e) a képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására szerződéssel 
rendelkező, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet által 
nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati 
vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség 
(a továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 
603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és 
alkalmazandó mértéke.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezet a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 
hatálybalépésének napjától már megállapított új díjat nem vezethet be, 2022. június 30. 
napjáig új díjat nem állapíthat meg, meglévő díjat új kötelezettí körre nem terjeszthet ki. *
(3) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat abban az esetben, ha a felek a 
603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt - legalább kétéves időtartamra 
vagy határozatlan időre - megkötött szerződésükben számszerűsíthető módon 
meghatározták a díjemelés mértékét az (1) bekezdés szerinti időszak vonatkozásában.
(4) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat abban az esetben, ha a díjemelés 
mértékét a díjfizetési kötelezettséget előíró jogszabály 2020. október 31. napjáig 
számszerűsíthető módon meghatározta.
(5) A (2) bekezdést a helyi önkormányzati tulajdonban, illetve vagyonkezelésben álló, 2020. 
november 4. napján vagy ezt kővetően létesített parkolókra vonatkozó parkolási díj 
tekintetében nem kell alkalmazni.”



Fentiek alapján az önkormányzat az általa nyújtott szolgáltatásért (pl. szociális 
alapszolgáltatások) fizetendő díjat (az eliátott által fizetendő térítési dijat) nem emelheti 
meg, ugyanakkor a Szoc. tv. 115. §-ában meghatározott kötelezettség teljesítése alól a 
jelenleg hatályos jogszabályok nem adtak felmentést. Ezért a térítési dijakról szóló 
rendeletet 2022. április 1. napjáig felül kell vizsgálni.

Salgótarján. 2022. január 13.

Tisztelettel:

dr. Szabó Sándor kormánymegbízott 
nevében és megbízásából:

V
V,, . főosztályveketó
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Jegyzője részére

Székhelyén

Tisztelt Jegyző Asszony!
Tisztelt Jegyző Úri

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

/. Vagyonnyilatkozat

Az Mötv. 39. §-a értelmében az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt 
követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül vagyonnyilatkozatot
köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a 
vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének 
vagyonnyilatkozatát.
A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az 
önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem qyakorolhatia. tiszteietdíiat. 
természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.
A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság (a 
továbbiakban: vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság) tartja nyílván 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.

Hatósági Főosztály 
Törvényességi Felügyeleti Osztály 
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II. Költségvetés

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Aht.) 24. §-a alapján 
a jegyző, főjegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak 
megfelelően készíti elő.

A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 
15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig 
nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 
negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. (A polgármester a képviselő- 
testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja 
legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.)

Az Áht. 25. §-a értelmében ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a 
költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti 
gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat 
és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat 
teljesítsék.
Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás 
időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján 
megszűnik.
Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az 
átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti 
gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 
hatályát vesztette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek 
beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

III. Belső kontrollrendszer

Az Mötv. 119. §-a alapján a jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső 
kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló 
források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A jegyző 
köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről 
az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a 
nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső 
ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év 
december 31-éia hagyja lóvá. A helyi önkormányzat és költségvetési szervei belső 
ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat jogszabály tartalmazza (a költségvetési 
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet).

IV. Polgármester szabadsága

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCÍX. törvény 225/C. §-a szerint:
„(1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy 
munkanap pótszabadságra jogosult.



(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja 
a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben 
foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság 
igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a 
szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az 
igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően 
veheti igénybe.
(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a 
polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott 
szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.
(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő 
év március 31-iq kell igénybe venni vagy kiadni.
(5) A foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester szabadságára az (1)-(4) 
bekezdésben foglaltak vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy a szabadság ütemezését a 
polgármester hagyja jóvá, és a szabadságot a polgármester adja ki.”

V. Közbeszerzési terv

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján az 5. § (1) 
bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével - a 
költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési 
tervet készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az 
ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.

VI. Jegyzőkönyv felterjesztés

Az Mötv. 52. §-a értelmében a képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvét a polgármester 
és a jegyző írja alá. A jegyzőkönyv közokirat, amelynek elkészítéséről a jegyző 
gondoskodik. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az ülést 
követő tizenöt napon belül a jegyző köteles megküldeni a kormányhivatalnak.”

A kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogköre kiterjed a képviselő-testület egyéb 
szervei, így a polgármester döntéshozatala jogszerűségének a vizsgálatára is. A 
törvényességi felügyeleti munka hatékony ellátásához elengedhetetlenül szükséges, hogy 
valamennyi döntés határidőben beérkezzen a kormányhivatalhoz, ezért kérem, hogy a 
jegyzőkönyvek feltöltésére vonatkozó 15 napos határidőt fokozottan szíveskedjenek 
figyelembe venni.

Salgótarján, 2022. január 6.
Tisztelettel;

dr. Szabó Sándor kormánymegbízott 
nevében és megbízásából:
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