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Jegyzőkönyv

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő testülete

2023. január 31.



Jegyzőkönyv

Készült: Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testűlete 2023. január 31. napján
13.00 órától megtartott rendkívüli üléséről.

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

Jelen vannak: Oláh Nándorné polgármester
Győri Orsolya alpolgármester 
Szilvási István képviselő 
Vidéki Attila képviselő

Távol: Berki András képviselő
Tóth Klára képviselő 
Tóth Tibor képviselő

Meghívottak: Schirling István jegyző

Az ülést vezeti: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 tagú képviselő-tes
tület 4 tagja jeíen van, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta.
Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását. A jegyzőkönyv hitelesítő Vidéki At
tila képviselő.

Napirend:

1. Ajánlatkérés -T0P_Plusz-1.2.3-21 -  Belterületi közutak fejlesztése, „Belterületi közútfej
lesztés Karancsság községben” -  műszaki dokumentáció (kiviteli tervek, tételes tervezői 
költségvetés, műszaki leírás) elkészítésére és a műszaki ellenőrzési feladatok ellátására
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

2. Iskolai körzethatárok
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester (írásos)

3. SZILI KRiSZ Hungary Kft. kérelme
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

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



1. Ajánlatkérés -  T0P_Plusz-1.2.3-21 -  Belterületi közutak fejlesztése, „Belterületi közútfejlesz
tés Karancsság községben” -  műszaki dokumentáció (kiviteli tervek, tételes tervezői költ
ségvetés, műszaki leírás) elkészítésére és a műszaki ellenőrzési feladatok ellátására
Előterjesztő: Oláti Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy szükséges ajánlatokat kérni a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a T0P_Plusz-1.2.3-21 kódszámú. 
Belterületi közutak fejlesztése tárgyú felhívásra benyújtott támogatási kérelem alapján megítélt támo
gatásból megvalósuló „Belterületi kőzútfejlesztés Karancsság községben" (a Rákóczi útfelújítása) című 
projekthez kapcsolódóan a műszaki dokumentáció (kiviteli tervek, tételes tervezői költségvetés, műszaki 
leírás) elkészítésére és a műszaki ellenőrzési feladatok ellátására.
Javasolta az alábbi cégektől árajánlat bekérését.

Útkataszter Bt. 3100 Salgótarján Hunyadi Krt. 15.
Salgóterv Kft. 3100 Salgótarján, Meredek út 3. VI. em. 50.
Vilimi Út Bt. 3102 Salgótarján, Petőfi út 80/B.

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

Karancsság Község Önkormányzata Képviseiő-testületének 
2/2023. (i. 31.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testüiete a Terűiét- és Telepüiésfejiesztési 
Operatív Program Plusz keretében a T0P_Piusz-1.2.3-21 kódszámú. Belterületi közutak fej
lesztése tárgyú felhívásra benyújtott támogatási kérelem alapján megítélt támogatásból 
megvalósuló „Belterületi kőzútfejlesztés Karancsság községben” című projekthez kap
csolódóan a műszaki dokumentáció (kiviteli tervek, tételes tervezői költségvetés, műszaki 
leírás) elkészítésére és a műszaki ellenőrzési feladatok ellátására az alábbi cégektől kér 
árajánlatot:

Útkataszter Bt. 3100 Salgótarján Hunyadi Krt. 15.
Salgóterv Kft. 3100 Salgótarján, Meredek út 3. VI. em. 50.
Viiimi Út Bt. 3102 Salgótarján, Petőfi út 80/B.

Határidő: azonnal
Felelős: Oláh Nándorné polgármester

2. Iskolai körzethatárok
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester (írásos)

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

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

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testűietének 
3/2023. (i. 31.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Salgótarjáni Tankerületi 
Központ Karancssági i. István Általános iskola 2023/2024. tanévre vonatkozó iskolai 
felvételi körzetének kijelölését tudomásul veszi.

Határidő: 2023. február 15.
Felelős: Oláh Nándorné polgármester



3. SZILI KRISZ Hungary Kft. kérelme
Előterjesztő; Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a SZILI KRISZ Hungary Kft. (1141 
Budapest, Szugló utca 82., képviseli: Berki Krisztofer Szilárd) bérbe kívánja venni az önkormányzat 
tulajdonát képező, használaton kívüli, volt védőnői épületet kereskedelmi célra. A Karancsság, belterü
leti 390/A hrsz. alatt felvett, a természetben 3163 Karancsság, Kossuth út 120/A. szám alatt található 
épület 57 m  ̂területű.
A polgármester javasolta az ingatlan február 1-jétől egy évre történő bérbeadását 30.000 Ft/hó bérleti 
díjért, melyet a bérlőnek előre egy évre egy összegben kell megfizetnie a bérleti szerződés aláírásakor.

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

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2023. (I. 31.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete kereskedelmi tevékenység 
céljára bérbe adja a Karancsság Község Önkormányzata tulajdonát képező, a Karancsság, 
belterületi 390/A hrsz. alatt felvett, a természetben 3163 Karancsság, Kossuth út 120/A. 
szám alatt található 57 m2 területű épületet a SZILI KRISZ Hungary Kft. (1141 Budapest, 
Szugló utca 82., képviseli: Berki Krisztofer Szilárd) részére 2023. február 1. napjától 2024. 
január 31. napjáig.
Az ingatlan bérleti díja 30.000 Ft/hó, melyet a bérlőnek előre egy évre egy összegben kell 
megfizetnie a bérieti szerződés aláírásakor.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Oláh Nándorné polgármester

Mivel észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 13.50 órakor bezárta.

kmf.

a I

Oláh Nándorné 
polgármester

Vidéki Attila 
jegyzőkönyv hitelesítő

Schirling István 
jegyző /



Salgótaijáni Tankerületi Központ 
igazgatója

Bátonyterenyei, Pásztói, Salgótarjáni járások Iktatószám: TK/116/00768-79/2022
polgármesterei
részére Ügyintéző: Papp Istvánné Nagy Annamária

Székhelyükön Melléklet: 1 db

Tárgy: A Bátonyterenyei, Pásztói, Salgótarjáni járások általános iskolai körzetei 
kijelölésének tervezete a 2023/2024. tanévre

Kizárólag elektronikus úton kerül továbbításra 

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) pontja 
alapján az iskolák felvételi körzethatárait a területileg illetékes tankerületi központ 
(továbbiakban: Tankerület) határozza meg.

A felvételi körzetek megállapításához a területileg illetékes Tankerületnek be kdl szereznie az 
érdekelt települési önkormányzatok véleményét

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (Vm. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 24. § (la) pontja 
vonatkozásában a települési önkormányzat a véleményéről február 15. napjáig tájékoztatja az 
illetékes tankerületi központot.

A fentieknek megfelelően, csatoltan megküldöm a Bátonyterenyei, Pásztói, Salgótarjáni járások 
általános iskolai körzeteinek 2023/2024. tanévre vonatkozó tervezetét.

Kérem, hogy a települési önkormányzat a véleményét 2023. február 15-ig elektronikusan 
a saleotarían@kk. gov. hu. valamint a tünde. annamaria.rtagv.istvanne.papp@kk. gov.hu 
e mail címekre, postai úton a Salgótarjáni Tankerületi Központ címére (3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36.) megküldeni szíveskedjék.

A vélemények beérkezését követően a Rendelet 24. § (Ib) ponlja alapján a tankerületi központ a 
kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az 
illetékességi területén működő általános iskolákat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti 
esetben a nemzetiségi önkormányzatot. Egyetértés hiányában vagy körzethatár-módosítást 
kezdeményező javasltóétel esetén a tankerületi központ az egyeztetést követően jelöli ki a 
felvételi körzeteket február utolsó napjáig.

Salgótarján, 2 1

Simon Tibor
tankerületi igazgató

3100 Salgótaiján, Rákóczi ú t 36. 
Tel.:06-32-795-221
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JELENLÉTI IV

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2023. január 31. 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


