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Jegyzőkönyv

Készült: Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. április 28. napján
17.00 órától megtartott üléséről

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

Jelen vannak: Oláh Nándorné polgármester
Győri Orsolya alpolgármester 
Berki András képviselő 
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 7 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta.
Javasolta a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását. A jegyzőkönyv hitelesítő Tóth Klára kép
viselő.

Napirend:

1. A polgármesteri tisztség betöltése módjának megváltoztatása -  Karancsság Község Ön- 
kormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szer
vei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 
módosításáról
Előterjesztő: Győri Orsolya alpolgármester (írásos)

2. Feláldozhatók Sportegyesület támogatási kérelme
Előterjesztő: Győri Orsolya alpolgármester (írásos)

3. Önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítése
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester (írásos)

4. Óvodai beiratkozás időpontja
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester (írásos)

5. Egyebek
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

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



1. A polgármesteri tisztség betöltése módjának megváltoztatása -  Karancsság Község Önkor
mányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei 
Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet m ódo
sításáról
Előterjesztő: Győri Orsolya alpolgármester (írásos)

Győri Orsolya alpolgármester részletesen ismertette az előterjesztés és javasolta a határozati javaslat 
és a rendelettervezet elfogadását.
Schirling István jegyző részletesen ismertette a vonatkozó jogszabályokat.

Oláh Nándorné polgármester egyetértett a javaslattal és személyes érintettséget jelentett be.

Szilvási István képviselő javasolta a polgármester kizárását a döntéshozatalból.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
24/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Nándorné polgármestert a 
polgármesteri tisztség betöltése módjának megváltoztatásáról szóló döntéshozatalból 
kizárja.

Győri Orsolya alpolgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását.

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

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
25/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Nándorné polgármester 
polgármesteri tisztsége betöltésének módját -  a polgármester egyetértésével -  2022. 
május 1. napjától főállásúra változtatja.
Illetményét havi bruttó 650.000 Ft összegben, költségtérítését havi bruttó 97.500 Ft 
összegben állapítja meg.
A polgármestert megillető éves cafetéria-juttatás keretét bruttó 400.000 Ft összegben 
állapítja meg a 2022. évben időarányosan május 1-jétől.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Győri Orsolya alpolgármester, Schirling István jegyző

Győri Orsolya alpolgármester felkérésére a jegyző részletesen ismertette a rendelettervezetet, az indo
kolást és a hatásvizsgálatot. Elmondta, hogy alapvetően a polgármesteri jogállás megváltozása miatt 
vált szükségessé a módosítás. A módosítással egyúttal több hiba is javításra kerül, illetve a szervezeti 
és működési szabályzat mellékleteként, illetve függelékeként eddig szereplő, de nem szükséges, illetve 
a jogalkotási szabályokkal nem összeegyeztethető részek hatályon kívül helyezésre kerülnek.
Az alpolgármester javasolta a rendelettervezet elfogadását.

Szilvási István képviselő javasolta a polgármester kizárását a döntéshozatalból.



Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
26/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Nándorné polgármestert a 
polgármesteri tisztség betöltése módjának megváltoztatásával összefüggésben az 
Önkormányzat és Szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 13.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról szóló döntéshozatalból kizárja.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 13.) ön-
kormányzati rendeletének módosításáról

(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

2. Feláldozhatók Sportegyesület támogatási kérelme
Előterjesztő: Győri örsolya alpolgármester (írásos)

Győri örsolya alpolgármester részletesen ismertette a „Feláldozhatók” Sportegyesület támogatási ké
relmét.
Schirling István jegyző részletesen ismertette az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására 
vonatkozó rendelkezésről szóló 13/2013. (XI. 6.) önkormányzati rendeletet.
Az alpolgármester javasolta 200.000 Ft támogatás nyújtását június 30. napjáig, október 31. napjáig tör
ténő elszámolási kötelezettséggel a Sportegyesület részére.

öláh Nándorné polgármester, Szilvási István és Vidéki Attila képviselők személyes érintettséget je len
tettek be.

Győri örsolya alpolgármester javasolta ö láh Nándorné polgármester, Szilvási István és Vidéki Attila 
képviselők kizárását a döntéshozatalból.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
27/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Nándorné polgármestert, 
Szilvási István és Vidéki Attila képviselőket a Feláldozhatók Sportegyesület támogatásáról 
szóló döntéshozatalból kizárja.

Győri örsolya alpolgármester javasolta a támogatási javaslat elfogadását.



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

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
28/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 200.000 Ft támogatás nyújt június  
30. napjáig, október 31. napjáig történő elszámolási kötelezettséggel a Feláldozhatók 
Sportegyesület részére.
A képviselő-testület megbízza az alpolgármestert a támogatási megállapodás 
államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről szóló 
13/2013 (XI. 6.) önkormányzati rendelet szerinti megkötésével.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Győri Orsolya alpolgármester

3. Önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítése
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester (írásos)

Oláh Nándorné polgármester részletesen ismertette Szigeti Ádám önkormányzati tulajdonú ingatlan egy 
részének megvásárlása iránti kérelmét.
Szilvási István képviselő javasolta a terület értékesítését, amennyiben lehetőség van rá. A képviselő- 
testület egyetértett a javaslattal azzal a feltétellel, hogy az értékesítés, megosztás költségeit a vevő 
vállalja át.

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

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
29/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete értékesíteni kívánja az 
önkormányzat tulajdonát képező, Karancsság 436 hrsz-ú ingatlan Szigeti Ádám által 
igényelt részét.
A terület megosztásával és értékesítésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az értékesítés lehetőségével kapcsolatos 
tájékozódásra.

Határidő: 2022. július 31.
Felelős: ö láh Nándorné polgármester

4. Óvodai beiratkozás időpontja
Előterjesztő: ö láh Nándorné polgármester (írásos)

öláh Nándorné polgármester ismertette az óvodavezető levelét és javasolta a Karancssági Kerekerdő 
Óvoda általános felvételi időpontjának május 3-4. napjában történő meghatározásának jóváhagyását.



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

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
30/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Karancssági Kerekerdő Óvoda 
általános felvételi időpontjának 2022. május 3-4. napjában történő meghatározását 
jóváhagyja.

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Illés Klára óvodavezető

5. Egyebek
Előterjesztő: öláh Nándorné polgármester

öláh Nándorné polgármester javasolta 2022. június 23-án 16.30 órától közmeghallgatás tartását. 

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

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
31/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. június 23-án 16.30 órától 
közmeghallgatást tart.

Határidő: értelem szerint
Felelős: öláh Nándorné polgármester

ö láh Nándorné polgármester elmondta, hogy augusztus 14-én az iskolában rendezvény lesz egyházi 
személyek részvételével a templom építésének 130. évfordulója alkalmából.

A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Kapás Attila plébánosnak június 25-én ezüst 
miséje lesz Ságújfaluban.

Szilvási István képviselő jelezte, hogy a zöldséges környékén közterületen rendszeres az alkoholfo
gyasztás.

Vidéki Attila képviselő jelezte, hogy a temetőben sok a szemét.

Mivel más észrevétel, hozzászólás nem hangzott el,ía.polgá(Tnester az ülést 19.10 órakor bezárta.

i

QNaníö láh Nándorné \ ^ ‘ Schirling Ish^n
polgármester je g y z ő /

jegyzőkönyv hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Tárgya: Polgármesteri tisztség betöltése módjának megváltoztatása 
Készítette: Schirling István jegyző 
Előterjesztő: Győri Orsolya alpolgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Karancsság Község polgármestere társadalmi megbízatásban látja el a polgármesteri feladatokat. Az elmúlt 
időszak önkormányzati feladatai alapján indokolt a polgármesteri tisztség betöltése módjának 2022. május 1- 
jétől társadalmi megbízatásúról főállásúra történő megváltoztatása.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mőtv.) 64. §-a 
alapján:

„64. § (1) A polgármester tisztségét főállásban vagy társadalmi megbízatásban látja el.
(2) Főállású a polgármester, ha főállású polgármesterként választották meg. A polgármesteri tisztség 
betöltésének módját a képviselő-testület a megbízatás időtartamán belül egy esetben a polgármester 
egyetértésével, a szervezeti és működési szabályzat egyidejű módosításával megváltoztathatja.”

Amennyiben a Képviselő-testület megváltoztatja a polgármesteri tisztség betöltésének módját, úgy a 
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és Szervei Szervezeti- és 
Működési Szabályzatárói szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének 29. § (1) bekezdését módosítani 
szükséges.

A jelenlegi szabályozás:
„(1) Karancsság Község Önkormányzatának polgármestere tisztségét társadalmi megbízatásban látja el.”

A rendelettervezet szerint a fenti rendelkezés az alábbiak szerint módosulna:
„(1) Karancsság Község Önkormányzatának polgármestere tisztségét főállásban látja el.”

A módosítást kővetően szükséges döntést hozni a polgármester illetményéről is, mellyel kapcsolatban a 
Képviselő-testületnek mérlegelési jogköre nincs.
Erről az Mőtv. 71. §-a rendelkezik az alábbiak szerint:
71. § (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 jogősult.
(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának 
időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1 300 OOP forint.
(3) A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta illetményre 
jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott illetmény 90%-ának összegével.
(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg
a) 40%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében; 
bt 50%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében:
c) 55%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
d) 60%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
e) 65%-a az 5001-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
f) 75%-a a 10 001-30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
g) 85%-a a 30 000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.
(5) 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.
(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének 
elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.

Karancsság Község lakosságszáma (2022. január 1.) 1.299 fő.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 71. § (4) bekezdés b) pontja alapján 
a főállású polgármester illetménye bruttó 650.000 Ft/hó.

Az önkormányzati törvény 71. § (6) bekezdése alapján a főállású polgármester havonta illetményének 15%- 
ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Ennek megfelelően a főállású polgármester



költségtérítése 97.500 Ft/hó.

A polgármesteri tisztség főállásban történő ellátása foglalkoztatási jogviszonyt eredményez, ami egyfajta 
speciális közszolgálati jogviszony. Erről a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény Vll/A. 
Fejezete rendelkezik.
Kiemelendő a napi munkaidőre vonatkozó szabályok, a szabadságolás, jubileumi jutalom, cafeteria, fegyelmi 
és kártérítési felelősség, végkielégítés szabályai.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése alapján:
„(1) A kormánytisztviselő cafetériajuttatásként - választása szerint - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. 
évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és 
feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogosult. A kormánytisztviselőt megillető cafetériajuttatás 
éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A cafetériajuttatás éves összege biztosít 
fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére 
is.”

A cafetériajuttatás minimális évi összege 193. 250 Ft, legfeljebb azonban -  a Magyarország 2022. évi központi 
kőitségvetéséről szóló 2021. évi C. törvény 62. § (4) bekezdésében meghatározott -  nettó 400.000 Ft lehet, 
mely összeg nem tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket.

A polgármesteri tisztség betöltése módjának társadalmi megbízatásúról főállásúra történő megváltoztatásának 
az önkormányzat 2022. évi költségvetését érintő hatása:

A 2022. évi 
költségvetésben 
tervezett kiadás;

2021. december 2022. januártól 
novemberig (11 
hó)

összesen:

Tiszteletdíj: 199.500 Ft 3.575.000 Ft 
(325.000 Ft/hó)

3.774.500 Ft

Költségtérítés; 29.900 Ft 536.250 Ft 
(48.750 Ft/hó)

566.150 Ft

Járulék: 35.557 Ft 534.463 Ft 570.020 Ft
összesen: 264.957 Ft 4.645.713 Ft 4.910.670 Ft

A jogállás 
változása miatti 
éves kiadás;

2021. december 2022. januártól 
áprilisig (4 hó)

2022. májustól 
novemberig 
áprilisig (7 hó)

összesen:

Tiszteletdíj: 199.500 Ft 1.300.000 Ft 
(325.000 Ft/hó)

4.550.000 Ft 
(650.000 Ft/hó)

6.049.500 Ft

Költségtérítés: 29.900 Ft 195.000 Ft 
(48.750 Ft/hó)

682.500 Ft 
(97.500 Ft/hó)

907.400 Ft

Járulék: 35.557 Ft 194.350 Ft 680.225 Ft 910.132 Ft
összesen: 264.957 Ft 1.689.350 Ft 5.912.725 Ft 7.867.032 Ft

Cafetéria juttatás: 0 Ft 0 Ft 233.330 Ft 233.330 Ft
Mindösszesen: 8.100.362 Ft

A január 1-jétől megemelt polgármesteri tiszteletdíjhoz 1.957.827 Ft kiegészítést kapott az önkormányzat a 
központi költségvetésből a 2022. évre, amely az eddigi tiszteletdíj és költségtérítés és a megemelt összegű 
tiszteletdíj és költségtérítés közötti külőnbőzetet és annak járulékait fedezi.

Határozati javaslat:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12022. ( .  .) számú határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete öláh Nándorné polgármester polgármesteri tisztsége 
betöltésének módját -  a polgármester egyetértésével -  2022. május 1. napjától főállásúra változtatja. 
Illetményét havi bruttó 650.000 Ft összegben, költségtérítését havi bruttó 97.500 Ft összegben állapítja meg. 
A polgármestert megillető éves cafetéria-juttatás keretét bruttó 400.000 Ft összegben állapítja meg a 2022. 
évben időarányosan május 1-jétől.

Felelős: Győri örsolya alpolgármester, Schirling István jegyző 
Határidő: értelem szerint



RENDELETTERVEZET

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 
1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és d) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kővetkezőket rendeli el:

1 .§  Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 13.) 
önkormányzati rendelet V ili. Fejezete a 35. §-át megelőzően a kővetkező alcím címmel egészül ki:

„A Közős Önkormányzati Flivatal”
2. § Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 13.) 

önkormányzati rendelet
I .1 .  §-ában az „Az Ötv.” szövegrész helyébe az „A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mőtv.)” szöveg,
2. 2. § (1) bekezdésében az „Önkormányzata.” szövegrész helyébe az „Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat).” szöveg,
3. 2. § (3) bekezdésében az „Önkormányzatának” szövegrész helyébe az „Önkormányzata” szöveg,
4. 4. § (1) bekezdésében a „Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben 

(a továbbiakban: Mőtv.)” szövegrész helyébe az „a Mőtv.-ben” szöveg,
5. 5. § (1) bekezdésében az „az” szövegrészek helyébe az „a” szöveg,
6. 5. § (2) bekezdésében a „képviselő-testülettől” szövegrész helyébe a „képviselő-testület által” szöveg,
7. 8. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „10” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,
8. 8. § (2) bekezdésében a „hivatal vezetője" szövegrész helyébe a „hivatalvezetője” szöveg,
9. 9. § (9) bekezdésében a „napirenden” szövegrész helyébe a „napirend” szöveg,
10. 11. § (2) bekezdésében a „készíthető” szövegrész helyébe a „készíthető.” szöveg,
I I .  16. § (3) bekezdésében az „ismereti” szövegrész helyébe az „ismerteti” szöveg,
12. 18 § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „szavazata” szövegrész helyébe a „szavazatával” szöveg,
13. 20 § (9) bekezdésében a „jegyzőkönyve,” szövegrész helyébe a „jegyzőkönyve” szöveg,
14. 21. § (2) bekezdésében az „az” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
15. 24. §-ában a „képviselő - testület” szövegrész helyébe a „képviselő-testület” szöveg,
16. 29. § (1) bekezdésében a „társadalmi megbízatásban” szövegrész helyébe a „főállásban” szöveg,
17. 29. § (3) bekezdésében az „az Mőtv” szövegrész helyébe az „a Mőtv” szöveg,
18. 29. § / )  bekezdésében az „az Mőtv” szövegrész helyébe az „a Mőtv” szöveg,
19.31. § (5) bekezdésében a „bizottság meghatározott” szövegrész helyébe a „bizottság által 

meghatározott” szöveg,
20. 34. § (3) bekezdésében az „ellátásáról” szövegrész helyébe az „ellátása tekintetében” szöveg,
21. 35. § (1) bekezdésében az „az” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
22. 35 § (4) bekezdésében az „az” szövegrészek helyébe az „a” szöveg 
lép.
3. § Flatályát veszti az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 

13.) önkormányzati rendelet
a) 3. §-ában az „A Képviselő-testület névsorát a l  .sz. függeléke tartalmazza.” szövegrész,
b) 26. § (2) bekezdése,
c) 31. § (5) bekezdésében a „pénzügyi és ügyrendi” szövegrész,
d) 35. § (5) bekezdésében az „Az önkormányzati hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a 3. számú 

melléklet tartalmazza.” szövegrész,
e) 37. § (3) bekezdése,
f) 40. § (3) bekezdése,
g) 42. és 43. §-a,
h) 3. melléklete,
i) 4. melléklete.
4. § Ez a rendelet 2022. május 1-jén lép hatályba.

D .
Oláh Nándorné s. k., Schirling István s. k.

polgármester jegyző



Indokolás

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 
önkormányzati rendelettervezethez

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

A  rendelet módosításait tartalmazza.

A 3. §-hoz

A hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

A 4. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.



Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 28-án tartandó ülésére

Előzetes hatásvizsgálat 
az Önkormányzat és Szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 13.) ön-

kormányzati rendelet módosításához

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tőrvény 17. §-a értelmében a jogszabályők előkészítése során 
előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan:
A rendelet-tervezet:

Társadalmi hatás: A rendelet-tervezetnek társadalmi hatása nincs.
Gazdasági hatása: A rendelet tervezetnek közvetlen gazdasági hatása nincs.
Költségvetési hatása: A főállású polgármester illetménye, költségtérítése és ezek járulékai a 2022. 
évi költségvetést illetően mintegy 3.200.000 Ft többletkiadást jelentenek.
Környezeti következményei: A rendeletnek közvetlen környezeti következményei nincsenek. 
Egészségi következményei: A rendeletnek egészségi következménye nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket 
tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet alkalmazása az eddigi adminiszt
ratív munka további szükségességét igényli.
A rendelet megalkotásának szükségessége: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. tőrvény 64. §-a alapján szükséges a polgármesteri jogállás megváltoztatása miatt, 
valamint a Nógrád Megyei Kormányhivatal Flatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti ösztálya 
által jelzett szükséges módosításokat, illetve pontosításokat tartalmaz.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a szükséges módosítások elmaradása ese
tén törvényességi felügyeleti intézkedés várható.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet 
a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek 
biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Karancsság, 2022. április 21.

Schirling István 
jegyző



Kérelem!

A lu líro tt Oláh Norbert, a Feláldozhatók Sport Egyesület (3163.Karancsság, Kossuth út 

52. adó.sz: 19250887-1-12) h iva ta los képvise lő je , azzal a kéréssel fo rd u lo k  Karancsság Község 

Ö nkorm ányzatához, hogy az SE m űködését tá m o g a tn i szíveskedjenek. Az egyesü le t öná lló  

bevé te lle l nem rende lkezik, így a szükséges anyag ifo rrásró l m agának kell gondoskodn ia . Az 

anyagi tám oga tás t az alábbi sportszerek beszerzésére (összesen; 200.000 Ft é rtékben ):

1. Sport m ezek: 156.000 Ft

2. Foci labdák: W in a rt Basic Lux típusú : 4400 F t/db  X 10 db = 44.000 Ft

Tám ogatásukat e lő re  is köszönjük!

2022 .m árcius 09.

O láh

m M D üZ H A T Ó K S E  
3163 Kwn^la^Ko^íöi út 52. 

AJÓazám; 19250657-1-12

crkvfett: 2 0 ^ . , . év  í i

szám ...................
I,'tóa2ám: | Előadó:

 I ______ I o
20.........  év



Oláh Nándorné 

Polgármester

Karancsság Község Önkormányzata 

3163 Karancsság, Kossuth út 64.

KARANCSSÁG KÖZSÉGI ÖRKORMÁMYZAT |

Érkezett:   hő ,2.1r;ap

£l5s2ám: ütóisárn: Előadó:

j g J L .h .

SsT-is jr-

Tisztelt Polgármester Asszony!

A tavalyi év folyamán adás-vétel útján a tulajdonomba került a Karancsság 437/1 HRSZ, Alkotmány út
18. szám alatt található ingatlan.

A korábbi tulajdonos Tóth László, nagyobb területet kerített el saját használatra, mint amekkora 
terület használatára jogosult volt. Az értékesítés során azt állította, az elkerített részek az ő 
tulajdonát képzik, így állt elő a jelenlegi helyzet, amelynek megoldásában szeretném Polgármester 
Asszony és a Képviselő-testület közreműködését kérni, az ügy mielőbbi rendezése érdekében.

A szóban forgó 436 HRSZ (kt/mk) ingatlan területének egy része jelenleg is közterületként funkciónál, 
így feltételezhetően a terület előzetes megosztása szükséges.

Az ügy rendezése érdekében szeretném a Karancsság 436 HRSZ ingatlan nem közterületi funkciót 
betöltő részét - a megosztást követően - megvásárolni.

Mielőbbi válaszát várva.

Köszönettel,

/
Szigeti Adám
06-30-155-1808
adszigeti@gmail.com

Budapest, 2022.03.09

mailto:adszigeti@gmail.com


NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
Salgótarján 3100. Május 1. út 79/A. Pf.:179.

Nem hiteles térképmásolat - Teljes másolat
2020.11.11 11:02:13

Helyrajzi szám: KARANCSSÁG belterület 434 Megrendelés szám: 1500849/4/2020

Méretarány: 1: 2000
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A térképmásolat méretek levételére nem használható!



Karancssági Kerekerdő Óvoda 
3163. Karancsság, Kossuth út 25. 
Tel.: 06-32-400-010 
e-maii: ovodasag(g)gmail.com

 p ? .

Tárgy: Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásii

szám
Bőszám :

■■■■ U YZATi

— — I
Ti — j

Böadő:

Tisztelt Képviselő-testület!
: V 20.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) 
bekezdés b) pontja alapján a fenntartó dönt többek között az óvodába történő jelentkezés 
módjáról az óvodai általános felvételi időpontjáról.

Javaslom a beiratkozásra két napos időintervallumot megadni. Kérem, hogy a leírtakat 
figyelembe véve az óvodai beiratkozást a képviselő-testület 2022. május 3. - május 4. (kedd- 
szerda) napokra 8.00 - 15.00 óráig tűzze ki.

A beiratkozás helye: Karancssági Kerekerdő Óvoda

Ezen időpontok kitűzésével eleget tudok tenni azon kötelezettségemnek, hogy a beiratkozást 
követően - amennyiben szükséges - az óvodába felvehető gyermeklétszám tekintetében 
javaslatot tudok tenni a Képviselő-testület felé.

Karancsság, 2022. március. 24.

Illés Klára
""^SlS^Íjítézményvezetö



JELENLÉTI IV

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. április 28. 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
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