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Készült:

Az ülés helye:

Jelen vannak:

Távol:

Meghívottak:

Az ülést vezeti:

Jegyzőkönyv

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. augusztus 25.

napján 16.00 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Községháza — Tanácskozóterem, 3163 Karancsság, Kossuth út 64:

Oláh Nándorné polgármester

Győri Orsolya alpolgármester

Tóth Klára képviselő

Tóth Tibor képviselő

Vidéki Attila képviselő

Berki András képviselő

Szilvási István képviselő

Schirling István jegyző

Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 tagú képviselő—tes-

tület 5 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta.

Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását. Ajegyzökönyv hitelesítő Vidéki At-

tila képviselő.

Napirend:

1. Szociális célú tűzifa pályázat

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

2. Óvoda- és iskolakezdési támogatás

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

3. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztá-

lyának javaslattétele

Előterjesztő: Schirling István jegyző (írásos)

4. Iskolai körzethatárok

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

A képviselő—testület 5 igen szavazattal elfogadta a napirendre tettjavaslatot.



1. Szociális célú tűzifa pályázat

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselö—testületet, hogy a 2022. évi szociális célú tüzelő-

anyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra benyújtható pályázatról a képviselő-testület 10/2022. (l,

13.) számú határozatával döntött. A benyújtásra augusztus 31. napjáig van lehetőség.

Elmondta, hogy a tavalyi évben elnyert, 7.904.480 Ft értékű, 389 erdei m3 tűzifa Karancsságra szállítása

1.976.120 Ft, a 221 támogatott családhoz történő kiszállítása 1.482.090 Ft összegbe került. Ez össze-

sen 3.458.210 Ft.

Az elmúlt időszak áremelkedései alapján — amennyiben az önkormányzat az előző évhez hasonló

mennyiségű tűzifát nyerne — a szállítás és kiszállítás költsége — figyelembe véve a további drágulásokat

— várhatóan meghaladná a 7 millió forintot.

A tavaly elnyert támogatási összegből a mai árakon számolva is mindössze fele mennyiségű tűzifát

lehetne vásárolni és még további áremelkedések várhatóak. A tavalyi évben rendkívül nehezen sikerült

vállalkozót találni a jogosultakhoz időben történő kiszállításra, valamint az Erdészet által leszállított fa

őrzése és a kiszállítás koordinálása is jelentős többletfeladatokatjelentett. Ezen problémák megoldása

az idei évben még jelentősebb feladat elé állítaná az önkormányzatot.

A tavalyi évben köbméterenként 16.000 FHÁFA volt a támogatás összege, ami az idei évben 17.500

Ft-l-ÁFA. Ez az összeg mintegy fele a jelenlegi piaci árnak.

A szállítást és a kiszállítást mindenképpen ki kellene fizetni. A költségvetés azonban még nem ilyen

magas összegű kiadásokkal lett tervezve, valószínűleg nem is tudná az önkormányzat finanszírozni a

jelentősen megemelkedett költségeket. Amennyiben mégis maradna a szociális támogatásokra biztosí-

tott keretből ilyen összeg, akkor a képviselő—testület a rászorultaknak tudna ebből támogatást biztosí—

tani.

A polgármesterjavasolta, hogy az önkormányzat a fenti problémák miatt ne nyújtsa be a pályázatot.

A képviselő—testület tagjai egyetértettek a javaslattal.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

55/2022. (VIII. 25.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szo-

ciális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra nem nyújt be pályázatot.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Oláh Nándorné polgármester

2. Óvoda- és iskolakezdési támogatás

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármesterjavasolta a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyer-

mekek részére az elmúlt évhez hasonlóan 10.000 Ft/fö óvoda-, illetve iskolakezdési támogatás nyújtá-

sát iskolalátogatási igazolás alapján.



Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

56/2022. (VIII. 25.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményben részesülő karancssági óvodás, általános iskolás, középiskolás gyerme-

kek és a felsőoktatási intézménybe járó diákok részére 10.000 Ftlfő óvoda-, illetve iskola-

kezdési támogatást nyújt.

A támogatás feltétele minden esetben az iskolalátogatási igazolás bemutatása. Felhatal-

mazza a képviselő-testület a polgármestert a támogatások kifizetésére.

Határidő: 2022. augusztus 31.

Felelős: Oláh Nándorné polgármester

3. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályá-

nak javaslattétele

Előterjesztő: Schirling István jegyző (írásos)

Schirling István jegyző ismertette a Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi

Felügyeleti Osztályának NO/TFO/293-8/2022. számú javaslattételét. (A javaslattétel a jegyzőkönyvhöz

csatolva.)

Ajegyző tájékoztatta a képviselö-testületet, hogy Mötv. alapján a társadalmi megbízatású alpolgármes-

ter megbízatásának időtartamára tiszteletdíjra jogosult, melyet a képviselő—testület állapít meg úgy,

hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának (amely a főállású

polgármester illetményének 50 %—a) 90%—át, azaz a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja

maximum 292.500 Ft lehet. A törvény rendelkezik arról, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester

a tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, ennek összege a tiszte-

letdíj függvényében legfeljebb 43.875 Ft lehet, a ténylegesen megállapított tiszteletdíj 15%-ának meg-

felelően. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részé-

ről lemondhat. Győri Orsolya társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja 2019. október 28. óta

havi bruttó 80.000 Ft, költségtérítése havi bruttó 12.000 Ft.

A polgármesterjavasolta a javaslattétel tudomásul vételét.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

57/2022. (VIII. 25.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Kormányhivatal

Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályának NOITFOI293-812022. számú, a

a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének

felülvizsgálatával kapcsolatos javaslattételét elfogadja.

Határidő: 2022. szeptember 15.

Felelős: Oláh Nándorné polgármester, Schirling István jegyző

Oláh Nándorné polgármesterjavasolta Győri Orsolya alpolgármesternek — 2022. szeptember 1. napjától

— havi bruttó 100.000 Ft összegű tiszteletdíj, valamint havi bruttó 15.000 Ft összegű költségtérítés meg—

állapítását.

Győri Orsolya alpolgármester bejelentette személyes érintettségét, valamint, hogy a személyét érintő

döntéshozatalban nem kíván résztvenni.



Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az

alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

58/2022. (VIII. 25.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete Győri Orsolya alpolgármester

tiszteletdíját 2022. szeptember 1-jei hatállyal — megbízatásának időtartamára — havi bruttó

100.000 Ft összegben, költségtérítését havi bruttó 15.000 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: értelem szerint, a képviselö-testület más tartalmú döntéséig

Felelős: Oláh Nándorné polgármester

4. Iskolai körzethatárok

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselö—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 !. István Álta-

lános lskola körzete Karancsság és Szalmatercs község. A polgármester javasolta a körzethatárok tu-

domásul vételét.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

59/2022. (VIII. 25.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Salgótarjáni Tankerületi

Központ Karancssági !. István Altalános Iskola 2022/2023. tanévre vonatkozó iskolai

felvételi körzetének kijelölésével egyetért, azon változtatni a 2023/2024. tanévre

vonatkozóan nem kíván.

Határidő: 2022. október 17.

Felelős: Oláh Nándorné polgármester
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NÓGRÁD MEGYEl

KORMÁNYHIVATAL

lktatószám: NO/TFO/293-8 l2022. Tárgy: Javaslattétel

ügyintéző: Zemplényiné Kalcsó Diána

Telefonszám: 32/620-507

E-mail cím: kalcso.diana0nograd.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-testületi

Tisztelt Jegyző Ur!

Magyarország Alaptörvénye'nek 34. cikk (4) bekezdése alapján, valamint Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXlX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 133. § (2)

bekezdésében foglalt jogkörben eljárva az alábbi

javaslattal élek:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének (a továbbiakban: képviselő—

testület) 2022. január 6. napján megtartott ülése jegyzőkönyvének tanúsága szerint a

képviselő-testület a 2. számú napirendi pont keretében tárgyalta a polgármester illetményének

és költségtérítésének meghatározását.

A képviselő-testület az Önkormányzat és Szerveí Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

1/2015. (ll.13.) számú rendeletének 30. § (1) bekezdése alapján Karancsság Község

Önkormányzatának Képviselő—testülete — saját tagjai közül, titkos szavazással, a képviselő-

testület megbízatásának időtartamára — 1 alpolgármestert választ, aki feladatait társadalmi

megbízatásként látja el.

Az Mötv. 80. §-a értelmében

(2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja

meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja

90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott

részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.

(3) A főpolgármester—helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású

alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-

ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.

 

Hatósági Főosztály

Törvényességi Felügyeleti Osztály

3l00 Salgótarjáni Rákóczi út 36. Tel: (32) SZO-735, e—mail: torvenyesscgúrjnogradgovhu, KRlD: 241345l44



 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal 2022. január 4. napján kelt tájékoztatása alapján az egyes

kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVlíl. törvény

módosította az Mötv. 71. §-át, mely értelmében a polgármester illetménye megváltozott.

A jogszabályváltozás miatt felhívtuk a figyelmet, hogy a képviselő-testületnek határozatban

szükséges döntést hoznia a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja és

költségtérítése tárgyában is, melyetjavasolt pontosan összegszerűen meghatározni.

A Kormányhivetal 2022. január 14. napján kelt tájékoztatása szerint, a Miniszterelnökség

Hatósági ügyekért Felelős Helyettes Allamtítkársága 2022. január 13. napján kelt, TFK-

1/130/2/2022 iktatószámú szakmai iránymutatása alapján, az alpolgármester illetménye az

Mötv. 80. §-ában meghatározott %-os formában megjelölt törvényi határok között a

polgármesteri illetmény mértékéhez igazodik, ezért szükséges felülvizsgálni az

alpolgármesteri illetmények jogszerűségét abból a szempontból, hogy azok az Mötv.

módosítása során megemelt polgármesteri illetmény törvényi mértékére figyelemmel a

törvényben %-os formában megállapított határok között maradnak—e.

Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének — Mötv. 80. § (2) és (3)

bekezdésében foglaltaknak megfelelő — megállapítása nem történt meg, arról a képviselő-

testület nem döntött. Az alpolgármester tiszteletdíját, valamint költségtérítését

összegszerűen kell megállapítani.

Az Mötv. 133. § (2) bekezdése alapján a kormányhivatal javaslattal élhet az érintett

működésére, szervezetére, döntéshozatali eljárására vonatkozóan. A javaslatot a helyi

önkormányzat képviselö-testülete, illetve a társulási tanács köteles megtárgyalni és arról

döntést hozni. A javaslat elutasításának indokát a helyi önkormányzat, illetve a társulási tanács

köteles a kormányhivatallal ismertetni.

A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012

(VI. 26.) Korm. rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése alapján a fővárosi és megyei

kormányhivataínak az érintett működésére, szervezetére, döntéshozatali eljárására vonatkozó

javaslatát a helyi önkormányzat képviselö-testülete, illetve a társulási tanács - amennyiben a

megkeresés más határidőt nem tartalmaz — a soron következő ülésén köteles megtárgyalni, és

arról döntést hozni.

A javaslattéteílel kapcsolatos döntésről, a javaslat elfogadásáról, esetleges

elutasításáról, valamint a javaslat esetleges elutasításának indokáról, továbbá a megtett

intézkedésekről

2022. szeptember 15. napjáig

írásban tájékoztatást kérek.

Salgótarján, 2022. augusztus ,, 518

Tisztelettel:

dr. Szabó Sándor főispán

nevében és megbíz' ( L
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Salgótaljáni Tankerületi Központ

Bátonyterenyei, Pásztói, Salgótarjáni járás lktatószám: TK/l 16/00768—1/2022

polgármesterei

részére ügyintéző: Papp Istvánné Nagy Annamária

Székhelvükön Tárgy: Települési önkormányzat

véleményének beszerzése felvételi

Kizárólag elektronikus úton kerül továbbításra körzetek megállapításához

Melléklet: 1 db adatbekérő tábla

1 db táblázat:

Beískolázási körzethatárok

2022/2023. tanév

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a

köznevelésí intézmények névhasználatáról 24.§ (1) bekezdése szerint " A felvételi körzetek

megállapításához az illetékes tankerületi központ minden év október 15. napjáig beszerzi az

illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a

település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában

tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek

létszámát intézményi és tagintézményí bontásban."

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. §

(1) bekezdése értelmében ,,Hárrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy

fennáll:

a) a szülő vagy a esaládbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt

nevelő mindkét szülőró'l, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról

— önkéntes nyilatkozata alapján — megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi

kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő

szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §—a szerinti aktív korúak ellátására

jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző ] 6

hónapon belül legalább ]2 hónapig álláskeresőke'nt nyilvántartott személy,

e) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a

gyermek a településre vonatkozó integrált településfejt'esztési stratégiában szegregátumnak

nyilvánított lakókörnyezetben vagyfélkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve

olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez

szükségesfelte'telek "

Székhely: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36

Tel.: $36-32—795-221

E-mail: salgotadancgkk. gov.hu



A fenti jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően szíveskedjen az Önkonnányzat véleményét,

valamint a kért adatokat megküldeni Tankerületünk részére 2022. október 17. lO:00-ig.

Kérem, hogy az adatokat, illetve az önkonnányzat véleményét a mellékelt

,,Adat0k_vélemények__önkorm_bekérő_2022_okt_l5" Excel táblába ílja be, melyet

szíveskedjen kizárólag elektronikus úton visszaküldeni a salgataúeglgfglgkágw, valamint a

tundealmamarianamaístvaxme.pamúfökkaevhu email címekre Excel formátumban,

valamint szkennelve, dátummal, aláírással és körbélyegző-lenyomattal ellátva Pdf

formátumban is.

Údvözlettel:

Salgótarján, 2022. 2022 ÁUE, [] 3    
§ ? suliba Tibor

%aglgyületi igazgató



JELENLÉTI ív

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. augusztus 25. napján megtartott ülésén megjelentekről
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Oláh Nándorné polgármester DM

Győri Orsolya alpolgármester (%x—kí %%

arra ' V

Berki András képviselő

Tóth Klára képviselő Tamil lab—oz

WW: ( Elf

Tóth Tibor képviselő lme-% l %:

Szilvási István képviselő
 

Vidéki Attila képviselő Uwceí ,, Maga
 

Schirling István jegyző
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