
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete

JEGYZÖKÖNYV

3/2018.

2018. március 13.



Jegyzőkönyv

Készült: Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének 2018. március 13.

napján 18.00 órától megtartott üléséről

ülés helye: Községháza — Tanácskozóterem Karancsság, Kossuth út 64.

Jelen vannak: Tóth Tihamér polgármester

Tőzsér Dezső alpolgármester

Berki András képviselő

Hajdara Roland képviselő

Kászi Richard képviselő

Vidéki Attila képviselő

Schirling istván jegyző

Távol: Dumyik József képviselő

Meghívottak: a jelenléti ív szerint

Az ütést vezeti: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 tagú képviselő—

testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javasolta a meghívóban

szereplő napirend elfogadását. Ajegyzőkönyv hitelesítő Hajdara Roland képviselő.

1. Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a

szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2015. (ll. 27.)

önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester (írásos)

2. Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a

helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló 4/2014. (X. 22.)

önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester (írásos)

3. A polgármesteri tisztség betöltése módjának megváltoztatása — Karancsság Község

Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat és

szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 1I2015. (II. 13.) önkormányzati

rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Hajdara Roland képviselő (írásos)

A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a napirendre tettjavaslatot.



Napirend előtt:

Schirling István jegyző elmondta, hogy minden képviselő másolatban megkapta a Magyar

Államkincstár Hálózatirányitásért Felelős Elnökhelyettesének, a Magyar Allamkincstár Nógrád Megyei

igazgatóságának, a Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztályának a Karancsság Község

Önkormányzata visszafizetési kötelezettségeivel kapcsolatos iratanyagát. Javasolja ezek

áttanulmányozását.

Napirend tárgyalása

1. Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a

szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 512015. (ll. 27.)

önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester (írásos)

Tóth Tihamér polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a legutóbbi ülésen megbeszéltek

alapján rendelettervezet készült, mely szerint az eddigi lakás fenntartásához kapcsolódó települési

támogatás havi összege 2.000 Ft—ra csökkenne. így lehetővé válik a kapott feladatfinanszírozásból az

egyéb szociális kiadások teljesítése is.

Hajdara Roland képviselő javasolta a rendelettervezet elfogadását.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az

alábbi rendeletet alkotta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4I2018. (ill. 14.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2015. (ll. 27.)

önkormányzati rendeletének módosításáról

(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

2. Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a

helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapitásáról szóló 412014. (X. 22.)

önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester (irasos)

Tóth Tihamér polgármester tájékoztatta a képviselő—testületet, hogy a legutóbbi ülésen megbeszéltek

alapján rendelettervezet készült, mely szerint az önkormányzati képviselők tiszteletdíja április 1—jétől

megszűnne.

Hajdara Roland képviselő javasolta a rendelettervezet elfogadását.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az

alábbi rendeletet alkotta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének

512018. (III. 14.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló 4I2014. (X. 22.)

önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről

(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete)



3 A polgármesteri tisztség betöltése módjának megváltoztatása — Karancsság Község

Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat és

szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 112015. (ll. 13.) önkormányzati

rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Hajdara Roland képviselő (írásos)

Hajdara Roland képviselő az előterjesztés szerint javasolta a Képviselő-testületnek Tóth Tihamér

polgármester jogállásának 20t8. április 22. napjától társadalmi megbizatásúra történő

megváltoztatását, illetve tiszteletdíjának havi bruttó 199.500 Ft—ban, költségtérítésének havi bruttó

29.900 Ft—ban történő megállapítását.

Tóth Tihamér polgármester — egyetértve a javaslattal — személyes érintettségetjelentett be.

Hajdara Roland képviselő javasolta a polgármester kizárását a döntéshozatalból.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás

mellett az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6I2018. (III. 13.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tóth Tihamér polgármestert a

polgármesteri tisztség betöltése módjának megváltoztatásáról szóló döntéshozatalból

kizárja.

Hajdara Roland képviselő javasolta a határozati javaslat elfogadását.

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

alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

712018. (ill. 13.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tóth Tihamér polgármester

polgármesteri tisztsége betöltésének módját — a polgármester egyetértésével — 2018.

április 22. napjától társadalmi megbízatásúra változtatja.

Tiszteletdiját havi bruttó 199.500 Ft összegben, költségtérítését havi bruttó 29.900 Ft

összegben állapítja meg.

Felelős: Tőzsér Dezső alpolgármester, Sohirling istván jegyző

Határidő: értelem szerint

A jegyző részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a döntés alapján szükséges a

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása az előterjesztett rendeletmódosítás-tervezet szerint.

Hajdara Roland képviselő javasolta a Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének az

Önkormányzat és szervei Szervezeti— és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (ll. 13.)

önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelettervezet elfogadását. (A rendelettervezet a

jegyzőkönyv melléklete.)



Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás

mellett az alábbi rendeletet alkotta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6I2018. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 112015. (ll. 13.)

önkormányzati rendeletének módosításáról

(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

Mivel észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 19.50 órakor bezárta.
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Karancsság Község Polgármestere

3163 Karancsság, Kossuth út 64.

Tel: (32) 500—000 Tel/Fax: (32) 400-345

e-mail: karancssagÉJgergihalohu
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Meghívó

A Magyarország helyi önkormányzatairől szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §—a alapján

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének ülését összehívom.

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme — 3163 Karancsság, Kossuth út 64.

Az ülés ideje: 2018. március 13. (kedd), 18 óra

Napirend:

1. Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a

szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2015. (H. 27.)

önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester (írásos)

2. Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének önkormányzati rendelete a helyi

önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló 4/2014. (X. 22.)

önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester (írásos)

3. A polgármesteri tisztség betöltése módjának megváltoztatása — Karancsság Község

Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei

Szervezeti— és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (ll. 13.) önkormányzati rendeletének

módosításáról

Előterjesztő: Hajdara Roland képviselő (írásos)

A testületi ülésen való részvételére feltétlen számitok, esetleges távolmaradását szíveskedjék előre

jelezni.

Karancsság, 2018. március 8.

Tóth Tihamér s. k.,

polgármester
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Karancsság Önkormányzat Képviselő—testületének 2018. március 13-án megtartott testületi ülésén

megjelentekről
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RENDELETTERVEZET

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló

5I2015. (ll. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátások-

ról szóló 1993. évi lll. törvény 132.§ (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket

rendeli el:

1.§

A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól 5/2015. (Il. 27.) önkormányzati rende-

let 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(4) A települési támogatás összege 2.000 Ft/hó."

2.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóth Tihamér s. k., Schirling István 5. k.,

polgármester aljegyző



Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

412018. (Ill. 14.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló

512015. (ll. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátások-

ról szóló 1993. évi lll. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában és 26. §—ában foglalt felhatalmazás

alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatköré-

ben eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól 512015. (ll. 27.) önkormányzati rende-

let 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(4) A települési támogatás összege 2.000 Ft/hó."

2-§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3.§

E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
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RENDELETTERVEZET

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló

4I2014. (X. 22.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szó—

ló 2011. évi CLXXXlX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladat—

körében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Hatályát veszti a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló 4/2014. (X. 22.)

önkormányzati rendelet.

2.§

Ez a rendelet a 2018. április 'l-jén lép hatályba.

Tóth Tihamér s. k., Schirling istván s. k.,

polgármester aljegyző



Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5I2018. (ill. 14.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló

4I2014. (X. 22.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szó-

ló 2011. évi CLXXXlX. törvény (továbbiakban: lVlötv.) 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladat—

körében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Hatályát veszti a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapitásáról szóló 4/2014. (X. 22.)

önkormányzati rendelet.

2.§

Ez a rendelet a 2018. április 1—jén lép hatályba.
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ELÖTERJESZTÉS

Tárgya: Polgármesteri tisztség betöltése módjának megváltoztatása

Készítette: Schirling István jegyző

Előterjesztő: Hajdara Roland képviselő

Tisztelt Képviselő—testület!

Az előző képviselő-testületi ülésen előzetes döntés született a polgármesteri tisztség betöltése módjának

2018. április 22-től főállásúról társadalmi megbízatásúra történő megváltoztatásával kapcsolatban.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXlX. törvény (a továbbiakban: lVlötv.) 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."

Polgármester úr egyetértett a javaslattal.

Amennyiben a Képviselő—testület megváltoztatja a polgármesteri tisztség betöltésének módját, úgy a

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének az Önkormányzat és szervei Szervezeti- és

Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (ll. 13.) önkormányzati rendeletének 29. § (1) bekezdését módosítani

szükséges.

Ajelenlegi szabályozás: _

,,(1) Karancsság Község Önkormányzatának polgármestere megbízását főállásban látja el."

A rendelettervezet szerint-_a fenti rendelkezés az alábbiak szerint módosulna:

,,(1) Karancsság Község Önkormányzatának polgármestere tisztségét társadalmi megbízásban látja el."

Szükséges döntést hozni a polgármester tiszteletdíjáról is, mellyel kapcsolatban a Képviselő-testületnek

mérlegelési jogköre nincs.

Erről az Mötv. 71. §—a rendelkezik az alábbiak szerint:

71. § (1) A főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege

megegyezik a miniszter központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok

jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, és vezetői

illetménypótlékából álló illetményének összegével. A főpolgármester havonta az itletményének 15%-ában

meghatározott költségtérítésre, valamint a minisztert jogszabály alapján megillető egyéb juttatásokra

jogosult.

(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának

időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az államtitkárnak a központi

államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben

meghatározott alapilletménvéből, illetménvkiegészítéséből és vezetői illetménvpótlékából álló illetménvének

osszegével.

(3) A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta illetményre

jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott illetmény 90%—á_nak összegével.

(4) A polgármester illetménve a (2) bekezdésben meghatározott összeg

a) 30%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében;

b) 40%—a az 501—1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;

0) 50%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;

el) 55%—a a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;

e) 60%-a az 5001—10000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;

f) 70%-a a 10 001—30000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;

9) 80%-a a 30000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.

(5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménve 50%—ával megegyező

mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő—testülethez

intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. _

(6) Afőállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének

elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre

jogosult.



Az államtitkár illetménye a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az

államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLI". törvény 51. §-a alapján:

51. § (1) Az államtitkár alapilletménye a köztisztviselői illetményalap 12-szerese.

(2) Az államtitkár illetménykiegészitésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a.

(3) Az államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.

(4) Az államtitkár alapilletményét a miniszter át nem ruházható hatáskörében legfeljebb 30%-kal

megemelheti, vagy legfeljebb 20%—kal csökkentett mértékben állapíthatja meg.

Az államtitkár illetménye:

 

- illetményalap 12-szerese 463.800 Ft

- illetménykiegészítés az alapilletmény 50%—a 231.900 Ft

- vezetöi illetménypótléka az alapilletmény 65%—a 301.470 Ft

Összesen: 997.170 Ft

Karancsság Község lakosságszáma (2018. január 1.) 1312 fő.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 71. § (4) bekezdése alapján

ennek 40 %—a: 398.868 Ft

A fentieknek megfelelően a főállású polgármester — a kerekítés szabályait figyelembe véve —— bruttó 398.900

Ft/hó illetményre jogosult, melynek 50%—a — a kerekítés szabályait figyelembe véve -— bruttó 199.500 Ft/hó a

társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja.

Az önkormányzati törvény 71. § (6) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású polgármester havonta

illetményének 15%—ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, ennek megfelelően a társadalmi

megbízatású polgármester költségtérítése — a kerekítés szabályait figyelembe véve —— 29.900 Ft/hö.

Határozati javaslat:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének ___/2018. (__. _.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete Tóth Tihamér polgármester polgármesteri tisztsége

betöltésének módját — a polgármester egyetértésével —— 2018. április 22. napjától társadalmi megbízatásúra

változtatja.

Tiszteletdiját havi bruttó 199.500 Ft összegben, költségtérítését havi bruttó 29.900 Ft összegben állapítja

meg.

Feielös: Tőzsér Dezső alpolgármester, Schirling István jegyző

Határidő: értelem szerint



RENDELETTÉRVEZE'P

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló

112015. (H. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) be-

kezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 42. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és szervei Szervezeti—

és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (H. 13.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: rendelet)

az alábbiak szerint módositja:

1. §

A rendelet 29. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,(1) Karancsság Község Önkormányzatának polgármestere tisztségét társadalmi megbízatásban lát-

ja el."

2. §

Ez a rendelet 2018. április 22-én lép hatályba.

Tóth Tihamér s. k., Schirling István 5. k.,

polgármester
aljegyző



Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2018. (HL 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló

1I2015. (ll. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) be-

kezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 42. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és szervei Szervezeti-

és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (ll. 13.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: rendelet)

az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 29. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,(1) Karancsság Község Önkormányzatának polgármestere tisztségét társadalmi megbízatásban lát—

ja el."

2.§

Ez a rendelet 2018. április 22—én lép hatályba.

! ,

SX sí xxx / ,]; [j [( ! !

Tóth Tihamér Schírling lytván

polgármester jegyzo

 


