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Jegyzőkönyv

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő testülete

2022. március 3.



Jegyzőkönyv

Készült: Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testűlete 2022. március 3. nap
ján 16.00 órától megtartott üléséről

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

Jelen vannak: Oláh Nándorné polgármester
Győri Orsőlya alpolgármester 
Berki András képviselő 
Szilvási István képviselő 
Tóth Klára képviselő 
Tóth Tibor képviselő 
Vidéki Attila képviselő

Távol:

Meghívottak: Schirling István jegyző

Az ülést vezeti: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 tagú képviselő-tes
tület 6 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta.
Javasolta a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását. A jegyzőkönyv hitelesítő Szilvási István 
képviselő.

Napirend:

1. Tóth Klára képviselő eskütétele
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

2. Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az 
önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester (írásos)

3. Közművelődési megállapodás -  Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester (írásos)

4. Egyebek
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

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



Napirend előtt:

Schirling István jegyző ismertette a Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi 
Felügyeleti Osztáiyának NO/TFO/264-1/2022. számú, az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat
tétel i kötelezettségével és annak elmaradása következményeivel kapcsolatban küldött tájékoztatását.

1. Tóth Klára képviselő eskütétele
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester felkérésére a jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Mangó Ist
ván képviselő lemondása miatt a Helyi Választási Bizottság ülést tartott. A helyi önkormányzati képvi
selők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (1) bekezdése alapján: „Ha az 
egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a kővetkező legtöbb szavazatot 
elért jelölt lép.” A Bizottság határozatában megállapította, hogy a soron kővetkező, legtöbb szavazatot 
elért jelölt Tóth Klára, akivel a képviselő-testület kiegészül a Helyi Választási Bizottság határozata alap
ján. A képviselő megbízólevelét megkapta, az eskütételre most kerül sor.
A polgármester felkérte Tóth Klárát az eskü letételére.

Tóth Klára letette az esküt és aláírta az esküokmányt. (Az esküokmány másolata a jegyzőkőnyvhőz 
csatolva.)

Tóth Klára átvette a települési képviselők megválasztását kővető teendőkről szóló részletes tájékozta
tót, írásban nyilatkozott a vele egy háztartásban élő hozzátartozóiról és átvette vagyonnyilatkozatok 
megtételéhez szükséges nyomtatványokat.

Berki András képviselő 16.14 órakor megérkezett. Oláh Nándorné polgármester megállapította, hogy a 
7 tagú képviselő-testület 7 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes.

2. Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az ön-
kormányzat 2022. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester (írásos)

Oláh Nándorné polgármester felkérésére a jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a BB Ac
countant Kft.-vel 2017. óta fennálló szerződés alapján a cég feladata a könyvelés ellátásán felül a költ
ségvetési és zárszámadási rendelettervezetek elkészítése is. 2021. év végétől hetente jelezve volt szá
mukra, hogy a 2022. évi költségvetés előkészítésével kapcsolatban az egyeztetetéseket tegyék lehe
tővé és a rendelettervezetet legkésőbb február elejéig készítsék el. A költségvetési rendelet tervezetét 
február 15. napjáig kellett volna a képviselő-testület elé terjeszteni. A könyvelő-iroda tájékoztatása alap
ján a munkatársaik év elejétől szinte folyamatosan betegek voltak, ezért nem tudták elkészíteni a ren
delettervezetet. Amit megküldték az tulajdonképpen az itt összeállított előzetes anyag. Ebből ugyan 
egyértelműen látszanak az ez évi költségvetés számai, azonban ez nem rendelettervezet.

Oláh Nándorné polgármester elmondta, hogy a Biztos Kezdet Gyerekház és a Jelenlét-ház tekintetében 
a pályázatok kifutnak, azonban további fenntartási kötelezettség van. Az előzetes egyeztetések alapján 
a Biztos Kezdet Gyerekházat a Máltai Szeretetszolgálat fogja működtetni, illetve finanszírozni, mivel 
Karancsság részt vesz a Felzárkózó Települések programban. A Jelenlét-házat az önkormányzatnak 
kell a továbbiakban fenntartani, de ez egyébként is szívügye, mivel 0  vezeti. Kérdés, hogy az elkövet
kezendő őt évben az önkormányzat miből fogja tudni fenntartani, működtetni, mivel erre forrás nem áll 
rendelkezésre. A Belügyminisztériumba levél lett küldve, hogy tegyék lehetővé az önkormányzat szoci
ális kerete terhére a költségek elszámolását. Szóbeli ígéretet kapott, hogy ennek lehetővé tételével 
foglalkozni fognak.

Oláh Nándorné polgármester javasolta a könyvelők által megküldött tájékoztató szerinti irányszámok 
elfogadását, (a tájékoztató a jegyzőkőnyvhőz csatolva)



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

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2022. (III. 3.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselö-testülete az önkormányzat 2022. évi költ
ségvetése tervezett bevételeit és kiadásait tartalmazó részletes tájékoztatóban foglaltakat 
elfogadja a rendelettervezet elkészítésének alapjaként.

Határidő: 2022. március 15.
Felelős: Oláh Nándorné polgármester, Schirling István jegyző

3. Közművelődési megállapodás -  Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester (írásos)

Oláh Nándorné polgármester részletesen ismertette a közművelődési megállapodás tervezetét, (a ter
vezet a jegyzőkőnyvhőz csatolva) Elmondta, hogy az egyesület programokat hozna a településre.
A jegyző részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet a vonatkozó jogszabályokról, a finanszírozásról 
és a közművelődési szakember foglalkoztatásáról.
A polgármester javasolta a közművelődési feladatok ellátásának biztosításához a megállapodás meg
kötését a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesülettel.

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

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2022. (III. 3.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselö-testülete közművelődési megállapodást 
köt a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesülettel az önkormányzat közművelődési feladatainak 
ellátása biztosítására.

Határidő: 2022. április 30.
Felelős: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester részletesen ismertette a közművelődési szakember által elkészített éves 
szolgáltatási tervet, (a terv a jegyzőkőnyvhőz csatolva)
A polgármester javasolta az éves szolgáltatási terv jóváhagyását.

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

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2022. (III. 3.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselö-testülete a közművelődési közösségi szin
tér 2022. évi szolgáltatási tervét jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Oláh Nándorné polgármester



4. Egyebek
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester részletesen ismertette Csonka Attila Márk és Csonka Dzsenifer Cintia 
kérelmét, mely szerint a Karancsság, Iskola út 1. szám (Karancsság 83/A hrsz.) alatti lakóház tekintet
ében az Önkormányzat tulajdonát képező Karancsság 83 helyrajzi számú, „kivett” megnevezésű ingat
lanhoz kapcsolódóan a Karancsság 83/A helyrajzi számon az Önkormányzatnak fennálló elővásárlási 
jogáról történő lemondását kérik az ingatlan megvásárlásához.
A polgármester javasolta az elővásárlási jogról történő lemondást.

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

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2022. (III. 3.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselö-testülete a Karancsság, Iskola út 1. szám  
(Karancsság 83/A hrsz.) alatti lakóház Csonka Attila Márk és Csonka Dzsenifer Cintia általi 
megvásárlásával kapcsolatban az Önkormányzat tulajdonát képező Karancsság 83 hely
rajzi számú, „kivett” megnevezésű ingatlanhoz kapcsolódóan a Karancsság 83/A helyrajzi 
számon fennálló elővásárlási jogáról lemond.

Határidő: azonnal
Felelős: Oláh Nándorné polgármester

Schirling István jegyző Ismertette a Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi 
Felügyeleti Osztályának NO/TFO/9-30/2022. számú, „törvényességi felügyeleti eljárás lezárása” tárgyú 
levelét, (a levél a jegyzőkőnyvhőz csatolva)
A jegyző javasolta a tájékoztatás tudomásul vételét.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselö-testülete 7 Igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2022. (III. 3.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselö-testülete a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályának NO/TFO/9-30/2022. számú, 
„törvényességi felügyeleti eljárás lezárása” tárgyú levelében foglaltakat tudomásul veszi.

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a kóbor ebek elszállításának költ
sége 45.000 Ft/eb + kiszállási díj.

Mivel más észrevétel, hozzászólás nem h a n g M tf^ j^ a p ^  íjTResíer az ülést 17.40 órakor bezárta.

Oláh Nándorné \  y  Schirling Is tv ^
polgármester  jegyző /

Szilvási István 
jegyzőkönyv hitelesítő



JELENLÉTI IV

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. március 3. napján megtartott ülésén megjelentekről

Oláh Nándorné polgármester

Győri Orsolya alpolgármester

Berki András képviselő

Tóth Klára képviselő

Tóth Tibor képviselő

Szilvási István képviselő

Vidéki Attila képviselő

Schirling István jegyző

n I



NOGRAD MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: N O /T F O /^ G ^ -- i 12022. Tárgy: Információkérés
Ügyintéző: dr. Baranya Anikó 
Telefonszám: 32/620-753 
E mail cim: baranya.aniko@nograd.gov.hu

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

Székhelyén

Tisztelt Jegyző Asszony!
Tisztelt Jegyző Úri

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 133. § (1) bekezdése szerint a kormányhivatal a helyi önkormányzat 
feladat- és hatáskörébe tartozóan az érintettől információt, adatot kérhet, konzultációt 
kezdeményezhet, amelyeknek az érintett a megadott határidőn belül köteles eleget tenni.

Az Mőtv. 39. §-a értelmében az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt 
követően minden év január 1-jétől számitott harminc napon belül a jogszabály 2. 
melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját 
vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közős háztartásban élő házas- vagy 
élettársának, valamint gyermekének a jogszabály melléklete szerinti vagyonnyilatkozatát.
A vagyonnyilatkozat 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
(a továbbiakban: vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság) tartja nyilván és ellenőrzi. Az 
önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata - az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító 
adatok kivételével - közérdekből nyilvános. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a 
vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottságnál bárki kezdeményezheti. Az eljárás eredményéről a 
vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tájékoztatja a soron következő ülésen a képviselő- 
testületet.

Hatósági Főosztály 
Törvényességi Felügyeleti Osztály 

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Tel: (32) 620-735, Fax: (32) 620-196, e-mail: torvenyesseg@nograd.gov.hu

mailto:baranya.aniko@nograd.gov.hu
mailto:torvenyesseg@nograd.gov.hu


Fentiek alapján kérem Jegyző Asszony / Úr szíves tájékoztatását, hogy a vagyonnyilatkozat 
leadása -  a jogszabályban foglalt határidőben -  minden önkormányzati képviselő esetében 
megtőrtént-e.

írásbeli tájékoztatását jelen levelemre válaszul az NJT -  TFIK rendszeren keresztül

2022. március 7. napjáig

sziveskedjen megküldeni.

Felhívom szíves figyelmét, hogy az Mőtv. 141. § (1) bekezdése b) pontja szerint a 
kormányhivatal a helyi önkormányzattal szemben törvényességi felügyeleti bírságot 
állapíthat meg, ha az érintett határidőben nem tesz eleget a kormányhivatal 
információkérésre irányuló megkeresésének.

Salgótarján, 2022. február 10.

Tisztelettel:

dr. Szabó Sándor kormánymegbízott 
nevében és megbízásából:

'1
“ /■  f ^ s ^ t ó l ^ v é z e t ö

A dokum entum  e lektron ikusan h ite lesíte tt. 
D átum ; 2022 02 10 16:12:07 

,1 N ógrád  M egyei K orm ányh iva ta l 
K ladm ányozta : T F IK  TF IK



ESKÜOKMÁNY

Én, Tóth Klára becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hü leszek; jogszabályait megtartom 

és másokkal is megtartatom; települési önkormányzati képviselői tisztségemből 

eredő feladataimat Karancsság fejlődésének előmozdítása érdekében

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

Isten engem úgy segéljen!

Karancsság, 2022. március 3.

0 - 1  
Oláh Nándorné

esküvevő O

Tóth Klára 

eskütevő



Részletes tájékoztató a szakfeladatok 
2022. évre tervezett bevételeiről és kiadásairól

Karancsság

adatok Ft-ban

S Z A K F E L A D A T
B E V E T E L K  I  A  D A  S

részletesen összesen részletesen összeen

Önkormányzati
igazgatási

tevékenység

bérleti díjak 500 000 
közvetített szolgáltatások 900 000 

áfa 380 000
I  780 000

Személyi je llegű kifizetések: 
polgármester illetménye 6 500 000 

polgármester költségtér. 975 000 

alpolgármester 960 000 

megbízási díj 300 000

1 fő személyi Juttatás 2 400 000 

Járulékok: 1 500 000

üzemeltetési anyagok 500 000 

informatikai szóig. 300 000 

telefon, internet 300 000 

közüzemi díjak 700 000 

egyéb üzemeltetési szolgáltatások

2 200 000 

áfa 726 105

tűz és munkavédelmi szóig. 300 000 

biztosítási d ijak 400 000 

dologi kiadások 300 000

MFP- temető: 4 999 281 
Rendezvény EM M I: 213 360

23 573 746

Adó, illeték 
kiszabása, beszedése

Iparűzési adó: 6 000 000 
Pótlék: 100 000 6 100 000 -

Közvilágítási
feladatok - -

Közvilágítás: 2 500 000 
Áfa: 675 000

3175 000

Községgazdálkodás

üzemeltetési anyagok 1100 000 
közüzemi díjak 700 000 

karbantartások 200 000 

egyéb szolgáltatások 500 000 

áfa 600 000

3 100 000

Ónk fel.nem  terv. 
elszám.

működési támogatás 23 788 310 

köznevelési támog.: 60 789 720 

gyermekétkeztetés: 31 124 099 

szociális feladatok: 40 387 842 

közművelődés: 2 868 048 

polgármester ill.: 1 957 827

160 915 846

Ónk. elszámolásai 
ktv-i szerveivel

Pénzmaradvány (2021.12.31. 
egyenleg)

16172 582

Finanszírozás: 
óvodának: 109 290 000 
megelőlegezés 5 984 682

115274 682

Család és nővédelmi 
egészségügyi 

gondozás

TB támogatás 8 580 000

személyi juttatás 6 200 000 
járu lék 810 000 

szakmai anyagok 100 000 

telefon, internet 100 000 

közüzemi díjak 150 000 

szolgáltatások 100 000 

áfa 70 000

7530 000

Háziorvosi elátás közüzemi díjak 300 000 
szolgáltatások 50 000 

áfa 60 000
410 000

Eseti pénzbeli 
szociális ellátások települési támogatások 25 000 000

Hosszabb idejű, 
közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatás támogatása 54 000 000 Személyi juttatások: 51 600 000 
Járulékok: 3 300 000

54 900 000

Könyvtári
szolgáltatások

- -

megbízási díj 340 000 
járu lék 45 000 

könyv, fo lyó ira t 280 000 
áfa 20 000

685 000



Közművelődési
tevékenységek

- -

személyi juttatás 2400 000 
já ru lék 310 000 

közüzemi d ijak 100 000 
üzemeltetési kiadások 300 000 

áfa 300 000

rendezvények 1 000 000

4 410 000

Temetkezés
üzemeltetési anyagok 100 000 
közüzemi díjak 50 000 
szolgáltatások 300 000 

áfa 80 000

530 000

Biztos Kezdet 
Gyerekház

személyi juttatás 6 300 000 
járu lék 810 000 

szakmai anyag 600 000 

szolgáltatások 150 000 

közüzemi d ijak 700 000 

áfa 400 000

8 960 000

Összesen: 247 548 428 247 548 428



Karancsság! Kerekerdő Óvoda 
2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

adatok: forintban

S Z A K F E L A D A T B E V E T E L
részletesen összesen

K I A DA S
részletesen összesen

Gyerm ekétkeztetés

köznevelési

intézményben

személyi juttatások 18 400 000 

járu lékok 2 400 000 

élelmiszer:

-óvodai étkezés 5 000 000 

-iskolai étkezés 10 000 000 

-szünidei étkezés 4 000 000 
tisztítószerek 200 000 

szakmai anyagok 200 000 

áfa 4 000 000

44 200 000

Munkahelyi étkezés

köznevelési

intézményben

Alkalmazottak térítési díja 600 000

vendég térítési díj 3 700 000
4 300 000

Élelmiszer 2 000 000 
áfa 300 000 2 300 000

Óvodai nevelés

Személyi juttatás: 44 570 000 
Járulékok: 5 800 000

Irodaszer, nyomtatvány: 100 000 
Folyóirat, szakkönyv : 100 000 
Szakmai anyagok: 1 100 000 
(tisztítószerek, egyéb anyagok, 

játékok, készségfejlesztők, egyéb 

szakmai anyagok) 

munkaruha 300 000 

inform atikai szóig. 150 000 

telefon 100 000 
közüzemi díjak 2 000 000 
szakmai tev. segítő szolgáltatások: 

300 000

belföldi kiküldetés 300 000 

szakvizsga 700 000 

egyéb szolgáltatás 300 000 

karbantartás, kisjavítás: 100 000 

biztosítások 200 000 

áfa 970 000

zárható szekrény 120 000 
áfája 30 000

57240 000

Szociális étkeztetés
Idősek térítési díja 6 200 000

Személyi juttatás 5 000 000 
járu lék 650 000

Élelmiszer beszerzés 8 600 000 
áfa 1800 000

16 050 000

Ónk. elszámolásai 
ktgv-i szerveivel

Finanszírozás
normatívából:

-óvoda 60 789 720 

-gyermekétkezés: 31 124 099 

- szoe, étkezés: 4 428 600 

saját bevételből: 12 947 581

109 290 000

Összesen: 119 790 000 119 790 000



Közművelődési megállapodás

amely létrejött

egyrészről Karancsság Község Önkormányzata (székhelye: 3163 Karancsság, Kossuth út 64.) 
törzskönyvi azonosító száma: 451260, képviseli: Oláh Nándorné polgármester) -  a 
továbbiakban Önkormányzat

másrészről Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület (székhelye: 3100 Salgótarján, Munkásotthon 
tér 1., bírósági nyilvántartási száma: 12-02-0001352, képviseli: Angyal Krisztina elnök) — a 
továbbiakban Civil Szervezet

- a továbbiakban együtt: Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. A megállapodás célja

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13 § (1) 
bekezdés 7. pontja alapján az önkormányzat kötelező feladata a kulturális szolgáltatás, 
különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti 
szervezet támogatása, a kulturális helyi örökség védelme, a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása.

2. a Muzeális intézményekről a nyilvános könyvtári ellátásról, és a közművelődésről 
1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. törvény) 76. § (1) bekezdése alapján a 
települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység 
támogatása.

(2) A  települési önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatát a (3) 
bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatások -  a települési önkormányzat eltérő 
adottságaira figyelemmel történő megszervezése, a 80. §-ban meghatározott pénzügyi 
támogatás biztosítása, valamint a közművelődés 82-83. §-ban szabályozott helyi 
lakosság képviseletének biztosítása révén (a továbbiakban együtt: közművelődési 
feladatok) látja el.

(3) bekezdése alapján a közművelődési szolgáltatások:
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 biztosítása,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
f) tehetséggondozás- és fejlesztés-feltételeinek biztosítása, valamint
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

3. A  Kult. törvény 79. § (1) A  települési önkormányzat a közművelődési rendeletében 
meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására az e törvény 
követelményeinek megfelelő jogi vagy természetes személlyel megállapodást köthet.



II. A megállapodás tárgya

1. A Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület által vállal közművelődési alapszolgáltatás az I.
2. pontban meghatározott, a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése keretében, 
kulturális és közművelődési programokat szervez, népszerűsít, lebonyolít.

2. A Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület a II. 1. pont szerinti feladatellátást az alábbiak 

szerint biztosítja:

a) A közművelődésben érintettek köre: Karancsság lakossága.

Kiemelt célcsoport a felnövekvő generáció.

A Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület igény szerint szolgáltatást nyújt olyan 

programok megvalósításában, amely közoktatási, non-profit, civil kezdeményezés 

alapján valósulnak meg.

b) A közművelődési alapszolgáltatás igénybevételi lehetőségeinek időtartama és 

rendszeressége: Évente minimum 4 alkalom. Valamint igény szerint, előzetes 

egyeztetés alapján, a programoktól függően.

A Civil szervezet kulturális foglalkozásaival, programjaival, pályázataival támogatja a 

felnövekvő karancssági generáció esélyegyenlőségének növelését, 

kulcskompetenciáinak erősítését, bővíti látókörüket.

c) A közművelődési alapszolgáltatások biztosításában közreműködőktől megkívánt 

szakképzettség: művelődésszervező végzettségű szakember. Megfelelő végzettségű 

szakemberrel a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület rendelkezik.

3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Civil szervezet a II. 1. pont szerinti feladatellátást 
ingyenesen látja el.

4. A Felek rögzítik, hogy a Civil szervezet által biztosított közművelődési alapszolgáltatás 
ingyenesen vehető igénybe.

5. A Civil szervezet kijelenti, hogy a II. 1. pont szerinti feladatellátáshoz szükséges 
személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel rendelkezik.

III. A megállapodás hatálya

Felek a megállapodást 2022. március 01-jétől 2023. február 28-ig terjedő határozott 
időre kötik.

Salgótarján, 2022. 02.28

Karancsság Község Önkormányzata Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület



Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév 2022

Település neve Karancsság

A közművelődési alapszolgáltatás 
ellátásának módja Közösségi színtér

Közművelődési intézmény neve Közösségi színtér

Közművelődési intézmény székhely címe 3163. Karancsság Kossuth út 64.

Ellátott alapszolgáltatások

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, 
működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 
közművelődési tevékenységek és a művelődő 
közösségek számára helyszín biztosítása, / A 
közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Felelős vezető neve Karancsság Község Önkormányzata

Szakmai vezető neve Takács Bettina

Kitöltő neve és beosztása Takács Bettina Közművelődési Asszisztens

Kitöltő telefonszáma 06-20-501-3202

Kitöltő e-mail címe takacsbettina0527@gmail.com

mailto:takacsbettina0527@gmail.com
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A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények 
és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § írja elő.

A feladatellátónak az általa nyú jto tt közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási 
te rvet kell készítenie tárgyév március 1-jéig.

Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a b iztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében 
tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi 
tevékenység) megnevezését; a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi 
tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi 
tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy 
tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek 
megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.
Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és 
szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valam int -  ha az 
adott településen m ű k ö d ik -a  Közművelődési Kerekasztal bevonásával késziti elő.

A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely 
szakmai feladatokat milyen módon és mértékben lát el.

A feladatellátó az éves szolgáltatási te rvet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben 
vagy a közösségi szintérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartó i jóváhagyást 
követő 15 napon belül.

Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves 
munkatervének részét képezi.



A helyi közművelődési rendeletben nevesített közművelődési kötelező alapszolgáltatást biztosító 
közművelődési közösségi szintér(ek), intézmények készítenek szolgáltatási tervet. Az intézmény a 
telephelyekre is ügyeimmel egy szolgáltatási te rvet készít.
A szolgáltatási terv naptári évre készül.
A szolgáltatási terv kitöltésével kapcsolatban követelmény a valósághűség, a hitelesség, a megalapozottság, a 
szakszerűség, a megbízhatóság, a teljeskörűség.
A szolgáltatási terv közművelődési alapszolgáltatásonként vagy/és tételenként veszi számba a megvalósítás 
forrásszükségletét és forrásösszetételét pénzforgalmi szemléletben.
A szolgáltatási terv a normativ támogatás felhasználásának előzetes terve, a normatíva elszámolás igazoló 
dokumentuma.
Közösségi színtér esetében a normativ támogatás összegének felhasználásánál a jánlott tervezni a legalább 
középfokú végzettséggel rendelkező munkatárs foglalkoztatásával, a feladatellátást biztositó épület 
üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat.
A szolgáltatási terv forrásszükségletének meg kell egyeznie az önkormányzat által jóváhagyott közművelődési 
te rü le t érintő előirányzatokkal.
A jogszabályban e lő irt kötelező és a helyi közművelődési rendeletben meghatározott alapszolgáltatásoknál 
legalább egy feladatnak szerepelnie kell.

A teljeskörűség biztosítása érdekében lehetséges az önként vállalt, nem közművelődési alapszolgáltatási 
körben megvalósuló közösségi tevékenységek rögzítése is a Rendezvény/program/projekt sorokban.

Egy közösségi tevékenységet csak egyszer lehet a táblázatban szerepeltetni. Amennyiben a közösségi 
tevékenység több alapszolgáltatási jellemzővel is rendelkezik, a legjellemzőbb alapján kell elvégezni a 
besorolást.



Jóváhagyási záradék

Karancsság Község Önkormányzata a közművelődési közösségi színtér 2022. évi szolgáltatási tervét 
a  számú határoztatával jóváhagyta.

XY település önkormányzata a ________________közművelődési intézmény szolgáltatási tervét a
2022. évi munkaterv részeként a  számú határoztatával jóváhagyta.

Kihirdetési záradék

A szolgálatási tervet a közművelődési közösség színtér/közművelődésintézmény székehelyén és 
telephelyén az előesamokban/aulában jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon 
belül ki kell helyezni.



NOGRAD MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám; NO/TFO/9-30/2022. 
Ügyintéző: Zemplényiné Kalcsó Diána 
Telefon: 32/620-507 
E-mail: kalcso.diana@nograd.gov.hu

Tárgy: Törvényességi felügyeleti eljárás 
lezárása

Oláh Nándorné 
Polgármester Asszony útján

Karancsság Község Önkormányzatának 
Képviselö-testülete részére

Schirling István 
Jegyző Úr részére

Karancsság

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

A Nógrád Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a Miniszterelnökség 
területi közigazgatásért felelős államtitkára által -  a TER-1/1922/2/2015. számú 
utasításában -  elrendelt célvizsgálat alapján felülvizsgálta a Karancsság Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 2/2003. 
(11.4.) rendeletét. A Kormányhivatal NO/TFO/30-267/2016. iktatószámon törvényességi 
felügyeleti eljárást indított a rendelet magasabb szintű jogszabályokkal való 
összhangjának megteremtése érdekében.

Figyelemmel arra, hogy az Önkormányzat számára a helyi építési szabályzatról szóló 
rendelete felülvizsgálatára, a jogszabálysértések megszüntetésére nyitva álló határidőt 
magasabb szintű jogszabály több izben meghosszabbította, ezért ismételt törvényességi 
felhívások kibocsátására került sor (melyekben a felülvizsgálatra és a jogsértések 
orvoslására rendelkezésre álló határidő meghosszabbításra került). Az utolsó ismételt 
törvényességi felhívás kibocsátására NO/TFO/10-42/2020. iktatószámon került sor.

A településrendezésre vonatkozó jogszabályi környezet 2021-ben átfogó mértékben 
megváltozott, új szabályok kerültek bevezetésre, továbbá az önkormányzatok számára 
nyitva álló határidők ismételten meghosszabbításra kerültek. Ezért a hatályos 
jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés érdekében a fenti számon 
folyamatban lévő törvényességi felügyeieti eijárást lezárom.

Ugyanakkor felhívom szíves figyelmüket az alábbiakra:

Az önkormányzatok határidős feladatait - többek között - az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 60. § (8)-(15) bekezdései tartalmazzák a 
következők szerint:_______________________________________________________________

Hatósági Főosztály 
Törvényességi Felügyeleti Osztály 

3100 Salgótarján, Rákóczi ót 36. Tel: (32) 620-735, e-mail: torvenyesseg@nograd.gov,hu, KRID: 241345144

mailto:kalcso.diana@nograd.gov.hu


„(8) Azon településeknek, amelyek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: korábbi R.) tartalmi követelményei alapján nem készítettek
településfejlesztési koncepciót, integrált településfejlesztési stratégiát és 
településrendezési eszközöket, az új településfejlesztési tervüket és településrendezési 
tervüket legkésőbb 2024. január 1-lg hatályba kell léptetniük, és a 2012. augusztus 6-án 
hatályos szabályoknak megfelelő településfejlesztési koncepciójuk, integrált 
településfejlesztési stratégiájuk vagy településrendezési eszközeik módosítására 2023. 
december 31-ig van lehetőségük.
(9) Azon településeknek, amelyek a korábbi R. tartalmi követelményei alapján készítettek 
településfejlesztési koncepciót, integrált településfejlesztési stratégiát és 
településrendezési eszközöket, az új településfejlesztési tervüket és településrendezési 
tervüket legkésőbb 2027. jú lius 1-ig hatályba kell léptetniük, és a korábbi R. tartalmi 
követelményeinek megfelelő településfejlesztési koncepciójuk, integrált 
településfejlesztési stratégiájuk és településrendezési eszközeik módosítására 2027. 
június 30-lg van lehetőségük. A 2021. június 30-ig elkészített fővárosi településfejlesztési 
koncepció, stratégia és településrendezési eszköz - a kerületi településtervek 2027. június 
30-ig történő elkészítése érdekében - 2025. június 30-ig maradhat hatályban.
(9a) Ha a korábbi R. alapján készült településrendezési eszköz olyan mértékű módosítása 
válik indokolttá, amely új településszerkezeti terv vagy helyi építési szabályzat 
elfogadását eredményezi, a (14) bekezdésben meghatározott határidőt követően is van 
lehetőség 2023. december 31-ig a korábbi R. tartalmi követelményeinek 
figyelembevételével településrendezési eszköz elfogadására.
(10) Ha a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és 
településrendezési eszköz készítését a korábbi R. tartalmi követelményei alapján 2021. 
június 30-ig megkezdték és legalább az előzetes tájékoztatási szakasz megindult, az új 
koncepció, stratégia, településrendezési eszközök készítésére irányuló eljárást 2022. 
december 31-ig önkormányzati döntéssel le kell zárni. A 2022. december 31-ig elkészített 
koncepció, stratégia és településrendezési eszköz 2027. június 30-ig maradhat hatályban 
és módosításukra eddig az időpontig lehetőség van.
(11) A településtervek 2021. július 1-jétől történő készítése, majd az elkészült tervek 
módosítása során a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának 
rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
kormányrendelet (a továbbiakban: új R.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 2021. július 1-jétöl 
csak a település egészére készülhet településfejlesztési terv, valamint - a megyei jogú 
város és a fővárosi kerület kivételével - csak a település teljes közigazgatási területére 
készülhet településrendezési terv.
(12) A 2021. jú lius 1-jét megelőzően elfogadott integrált településfejlesztési stratégia és 
településfejlesztési koncepció, ha megfelel az új R. szerinti településfejlesztési terv 
tartalmi követelményeinek, 2027. június 30-ig településfejlesztési tervként felhasználható. 
Ha a település nem készített 2021. július 1-jét megelőzően integrált településfejlesztési 
stratégiát vagy az nem felel meg az új R. követelményeinek, az új R-nek való átmeneti 
megfelelés érdekében a szükséges kiegészítések elkészítésével településfejlesztési 
tervnek tekintendő integrált településfejlesztési stratégiát készíthet, amely 2027. június 
30-ig hatályos.
(13) A digitális egyeztető felület működtetése érdekében az érintett önkormányzatoknak, 
államigazgatási szervezeteknek, költségvetési szerveknek első alkalommal 2021. 
szeptember 30-ig kell az 59/C. § (2) bekezdése szerinti adattartalommal regisztrálniuk az 
E-TÉR-ben, megjelölve a szervezet képviseletében eljáró adminisztrátort és a 
felhasználói adminisztrátorokat. A szervezetek felhasználóinak 2021. december 31-ig keli 
az 59/C. § (6) bekezdése szerinti adattartalommal, a szervezeti adminisztrátorok 
Irányításával regisztrálniuk az E-TÉR-ben.



(14) 2022. július 1-jétől a településfejlesztési tervek és településrendezési tervek 
készítésének és módosításának, valamint a korábbi településfejlesztési koncepciók, 
integrált településfejlesztési stratégiák településrendezési eszközök módosításának 
adatszolgáltatását és véleményezését az E-TÉR-ben kell lefolytatni. A 2022. június 30-ig 
megindított eljárások esetén a polgármester mentesül a 8. § (4) bekezdés d) pontjában 
foglaltak teljesítésének kötelezettsége alól.
(15) E törvénynek a településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló 2021. évi XXXIX. törvénnyel megállapított 27. § (2) bekezdését a 2021. július 1-jét 
megelőzően elrendelt szabályozási vonalnál is alkalmazni kell azzal, hogy a szabályozási 
vonal felülvizsgálatát az első 7 éves felülvizsgálati kötelezettséget megelőzően 2024. 
január 1-ig ei kell végezni.’’

Fentieken túl részletszabályokat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, a 
településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet, 
valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) átmeneti rendelkezései tartalmaznak.

Szíves tájékoztatásul jelzem, hogy a Kormányhivatal a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések (és az azokban foglalt határidők) alapján ellenőrizni fogja, hogy az 
Önkormányzat eleget tett-e a magasabb szintű jogszabályokban foglaltaknak.

Salgótarján, 2022. március 2.

Tisztelettel:

dr. Szabó Sándor kormánymegbízott 
nevében és megbízásából:
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