Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testüiete

JEGYZÖKÖ NYV

6/2018.

2018. április 16.

Jegyzőkönyv

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének 2018. április 16.

Készült:

napján 16.00 órától megtartott üléséről

ülés helye:

Községháza —— Tanácskozóterem Karancsság, Kossuth út 64.

Jelen vannak:

Tóth Tihamér polgármester
Tőzsér Dezső alpolgármester

Durnyik József képviselő
Hajdara Roland képviselő
Vidéki Attila képviselő
Schirling istván jegyző

Berki András képviselő

Távol:

Kászi Richárd képviselő
Meghívottak:

a jelenléti iv szerint

Az ülést vezeti:

Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 tagú képviselőtestület 5 tagja jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javasolta a meghívóban
szereplő napirendi pontokon felül az alábbiak megtárgyalását:
4. Óvodai beiratkozás és az óvodavezető levele
5. Képviselők lemondása
Javasolta a kiegészített napirend elfogadását. A jegyzőkönyv hitelesítő Tőzsér Dezső alpolgármester.

1. Karancsság Község Önkormányzata pénzügyi likviditása
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

2.

LEADER pályázat
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

3.

Képviselők ,,határozata"
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

4.

Óvodai beiratkozás és az óvodavezető levele
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

5.

Képviselők lemondása

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester
6.

Egyebek

Ix)

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

Napirend előtt:

át a testületi
Schirling lstván jegyző tájékoztatta a képviselö—testületet, hogy két képviselő nem vette
az ülésre
erre
így
ülésre szóló meghívót. Mivei az előző két ülés határozatképtelenség miatt elmaradt,
tértivevénnyel kerültek kiküldésre a meghívók.

Napirend tárgyalása

1.

Karancsság Község Önkormányzata pénzügyi likviditása
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester felkérésére Schirling istván jegyző részletesen tájékoztatta a képviselőek a
testületet az önkormányzat pénzügyi helyzetéről. Elmondta, hogy az eddig meghozott intézkedés

hiányt nem csökkentik, a költségvetés egyensúlyát — a feladatfinanszírozás tekintetében — nem
a további
teremtik meg, mindössze a saját bevételek terhére vállalható feladatok vonatkozásában

. Ez
hiány növekedésének mértékét csökkentik, illetve a likviditási heiyzetet javítják átmenetileg
azonban
n
tekintetébe
amely
,
köszönhető
sének
csökkenté
összege
elsősorban a települési támogatás
a kapott támogatással el kell számolni.

az
A jegyző részletesen ismertette a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvénynek, illetve
az
illetve
,
szakaszait
áliamháztartásról szóló törvénynek az önkormányzatok gazdálkodásra vonatkozó
yzat kötelező
adósságrendezési eljárásra vonatkozó szabályozást. Hangsúlyozta, hogy az önkormán

ás
feladatainak ellátását az önként vállalt feladatok (kifizetések) nem veszélyeztethetik. A gazdálkod
felelős,
ter
polgármes
a
t
erűségéér
biztonságáért a képviselö—testület, a gazdálkodás szabálysz
—— amelyek miatt
A jegyző elmondta, hogy az Államkincstár felé fennálló visszafizetési kötelezettségek
ellen — az
lája
folyószám
yzat
önkormán
az
be
nyújthat
megbízást
a Kincstár azonnali beszedési
zat
önkormány
az
kap
nem
és
zik
bekövetke
ez
en
Amennyib
etik.
veszélyezt
is
ellátását
alapfeladatok

van
rendkívüli támogatást, úgy nem lesz forrás a kötelező feladatok ellátására sem. Lehetőség
Ennek
tnél.
pénzintéze
ető
folyószámlahitel-keret, illetve munkabérhitel—keret igénylésére a számlavez
jár együtt
az átfutása több hónap is lehet, ugyanakkor a hitel tehetöségének a biztositása nem
vel.
lehetőségé
hitel
a
élni
lehet
akkor
rá,
van
igénybevételi kötelezettséggel, tehát csak ha szükség
forint
millió
4
legfeljebb
yzatnak
önkormán
az
alapján
k
Az OTP Banktól kapott előzetes információ
biztosítani
tudja
ét
lehetőség
telének
igénybevé
itel
munkabérh
forint
folyószámlahitel-keretet és 6 millió
a számlavezető. Ezek igénybevétele lehetőségének megteremtéséhez a
szükséges döntéseket hoznia.

képviselö—testületnek

ető OTP
Tóth Tihamér polgármester javasolta a két hitel biztosításának igénylését a számlavez
Banktól.
határozatot
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 5 igen szavazattal az alábbi
hozta:
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

812018. (lV. 16.) önkormányzati határozata
Karancsság

Község

Képviselő-testülete

Önkormányzata

4.000.000

Ft

összegű

folyószámla hitelt kíván igénybe venni az alábbi feltételekkel:
A kért folyószámlahitel

—
—

futamideje: 1 év
törlesztési ütemezése: rulírozó módon, de legkésőbb a hitel végső lejáratának
napján.

— végső lejárata: 2018.12.31.
A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetésében
pontja
rögzített, a 2011. évi CXVlV. törvény (Stabilitási tv.) 45.§ (1) bekezdés a)
,
bevételeit
saját
szerinti
ozottak
meghatár
lyban
felhatalmazása alapján kiadott jogszabá

b.)

nettó állami finanszírozás keretében várható bevételeit ajánlja fel,
Az önkormányzat képviselő—testülete nyilatkozik, hogy az önkormányzat megfelel a 2011.
évi CXVlV. törvény (Stabilitási tv.)10 § (5) bekezdésében foglaltaknak, miszerint az

fizetési kötelezettsége az
önkormányzat hitel felvételéből adódó tárgyévi összes
haladhatja meg az
nem
végéig
k
dejéne
adósságot keletkeztető ügylet futami
önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%—át.
törvény (Stabilitási tv.)-ben
Az önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2011. évi CXVlV.

keletkeztető
adósságot
felvételével járó
hitel
a
megfelelően
foglaltaknak
kötelezettségvállaláshoz a Kormány hozzájárulása nem szükséges.
adósságszolgálatát a
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kért hitel
módosításában
évközi
azok
futamidő alatt elfogadott költségvetési rendeleteiben,
betervezi és jóváhagyja.
mestert és a pénzügyi
Az önkormányzat képviselőtestülete felhatalmazza a polgár

ellenjegyzőt, hogy a kölcsönszerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Tihamér polgármester
tal az alábbi határozatot
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 5 igen szavazat
hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2018. (IV. 16.) önkormányzati határozata

Karancsság

Község

Önkormányzata

Képviselő-testülete

a

bérjellegű

kifizetések

azaz hatmillió forint
finanszírozása céljából 2018. évben havonta maximum 6.000.000 Ft,

összegű munkabérhitelt kiván igénybe venni.
alapján
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a bankszámlaszerződés
en
vetéséb
költség
éves
nyzati
önkormá
ori
havonta igényelhető munkabérhitelt a mindenk
a
hogy
továbbá,
meg,
a
határozz
vel
bevételé
meghatározott személyi juttatások figyelem
ásból
támogat
állami
tt
folyósíto
részére
a
belül
napon
30
hitelt a folyósítást követő
visszafizeti.

cimen
A hitel fedezeteként az önkormányzat felajánlja a futamidő alatti állami támogatás
beérkező bevételeit.
a 2011.
Az önkormányzat képviselő—testülete nyilatkozik, hogy az önkormányzat megfelel
miszerint az
évi CXVlV. törvény (Stabilitási tv.)1O § (5) bekezdésében foglaltaknak,

az
önkormányzat hitel felvételéből adódó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége
adósságot

keletkeztető

ügylet

futamidejének

végéig

nem

haladhatja

meg

az

önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
Az önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2011. évi CXVlV. törvény (Stabilitási tv.)—ben
keletkeztető
adósságot
hitel felvételével járó
a
megfelelően
foglaltaknak
kötelezettségvállaláshoz a Kormány hozzájárulása nem szükséges.
i
Az önkormányzat képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert és a pénzügy
ellenjegyzőt, hogy a kölcsönszerződést aláírja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Tihamér polgármester

2.

LEADER pályázat
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester felkérésére a jegyző részletesen ismertette a VP6—19_2.1.—3—02—17
kódszámú ,,A vidéki élet minőségének, vonzerejének növelése települési fejlesztésekkel" címü
pályázati felhívásra ,,Karancssa'g temetőjének körbekeritése" címmel, a Karancsság 3/2 helyrajzi

számú ingatlanra benyújtott pályázatot.
Tóth Tihamér polgármester elmondta, hogy a temető bekerítése évtizedek óta húzódik, ami
kötelezettsége az önkormányzatnak. A pályázat benyújtására március 30—ig volt lehetőség. Árajánlat
készült a kerítés, illetve a felvezető lépcső elkészítésére is.
A polgármester részletesen ismertette az árajánlatokat. Elmondta, hogy a pályázatba csak a kerítés

fért bele, így arra be lett nyújtva. A jegyző úr nagyszombaton készítette el és küldte be a pályázati

4

támogatást az önkormányzat,
felületen. A pályázat benyújtása kötelezettséggel nem jár, ha kap is
ég, ha lesz elegendő bevétel a
akkor is vissza lehet mondani. A megvalósításra csak akkor van lehetős
saját forrás biztosítására, egyébként le kell mondani.
Az igényelt támogatás összege 4.995.000 Ft, a vállalandó önerő 881.601 Ft.
önerő biztosítását.
A polgármester javasolta a pályázat benyújtásának jóváhagyását és az
tal az alábbi határozatot
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazat
hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének
10/2018. (IV. 16.) önkormányzati határozata
-17 kódszámú
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VP6-19.2.1.—3—02
című
ésekkel"
fejleszt
,,A vidéki élet minőségének, vonzerejének növelése települési
3l2
ság
Karancs
a
pályázati felhívásra ,,Karancsság temetőjének körbekerítése" címmel
ja.
hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában benyújtott pályázatot jóváhagy
A projekt összköltsége:

5.876.601 Ft.

Az igényelt támogatás összeg: 4.995.000 Ft.
881.601 Ft.
Saját forrás összege:
az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére
forrást
A képviselő—testület a saját
biztosítja.
atos ügyintézésre.
A képviselő—testület felhatalmazza polgarmestert a pályázattal kapcsol

Határidő: értelem szerint
Felelős: Tóth Tihamér polgármester

3.

Képviselők ,,határozata"

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

tát". Elmondta, hogy
Tóth Tihamér polgármester felkérésére a jegyző ismertette a képviselők ,,határoza
a benyújtott levél ,,határozatként" értelmezhetetlen.
nyezte és készítette, a
Hajdara Roland képviselö elmondta, hogy ezt Berki András képviselő kezdemé
többi képviselő csak rá vaió tekintettel írta alá.

A képviselő—testület rövid megbeszélés után döntést az ügyben nem kívánt hozni.
(A ,,határozat" a jegyzőkönyv melléklete.)

4.

Óvodai beiratkozás és az óvodavezető levele
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

et, hogy az óvodai
Tóth Tihamér polgármester felkérésére a jegyző tájékoztatta a képviselő—testület
t a jogszabályi
figyelmé
zető
óvodave
az
Felhívta
hozni.
döntést
es
szükség
beiratkozás időpontjáról
jegyzőt vonja kérdőre az
kötelezettségre, amelyre a kiosztott levelet kapta. Ebben — bár a

intézményvezető — minden téma a fenntartó önkormányzatot érinti.
(A levél a jegyzőkönyv melléklete.)
zető levelének
A polgármester javasolta a javasolt beiratkozási időpontok jóváhagyását és az óvodave
tudomásul vételét.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta;
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2018. (IV. 16.) önkormányzati határozata
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodai beiratkozás
óvodavezető által javasolt időpontjait jóváhagyja, az óvodavezető levelét tudomásul
veszi
Határidő: értelem szerint

Felelős: Tóth Tihamér polgármester

5.

Képviselők lemondása
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester felkérésére a jegyző ismertette Kászi Richárd 2018. március 22. napján

tett és Berki András 2018. április 12. napján tett képviselői tiszségröl történő lemondását.
(A lemondó nyilatkozatok a jegyzőkönyv mellékletei.)
A polgármester javasolta a lemondások tudomásul vételét.
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12l2018. (IV. 16.) önkormányzati határozata
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kászi Richárd 2018. március 22.

napján tett és Berki András 2018. április 12. napján tett képviselői tisztségről történő
lemondását tudomásul veszi.
Határidő: értelem szerint

6.

Egyebek

Schiriing István jegyző tájékoztatta a képviselő—testületet, hogy lehetőség van pályázat benyújtására
első világháborús emlékművek rendbetételére, új emlékmű állítására, illetve önkormányzati

feladatellátást szolgáló fejlesztésre.
A jegyző részletesen ismertette a Nógrád Megyei Kormányhivatal NO/TFO/1—444/2018. számú, a
2017A évi közmeghallgatás elmaradása miatt megküldött törvényességi felhívását.
A polgármester javasolta a törvényességi felhívás tudomásul vételét.
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2018. (IV. 16.) önkormányzati határozata
Karancsság

Község

Önkormányzata

Képviselő—testülete

a

Nógrád

Megyei

Kormányhivatal NO/TFOI1—44412018. számú, a 2017. évi közmeghallgatás elmaradása
miatt megküldött törvényességi felhívásában foglaltakat megismerte és azt tudomásul

veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Tihamér polgármester

A jegyző részletesen tájékoztatta a képviselö—testületet hogy lehetőség van önkormányzatok
rendkivüli támogatására pályázatot benyújtani. Ebben a működési forráshiányra, illetve a Kincstár felé
fennálló visszafizetési kötelezettségre is lehet támogatási igényt benyújtani. A tapasztalatok alapján a
visszafizetési kötelezettségre nem adnak támogatást, annak ellenére, hogy ez is kimutatható a
pályázatban. Az említettekre, illetve a lejárt esedékessé-gű számlákra kerülne a pályázat benyújtásra.

Ezzel párhuzamosan levélben is lesz kérve a Belügyminiszter Úr a támogatás megállapitására.
A jegyző javasoita a pályázat benyújtását,

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

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2018. (lV. 16.) önkormányzati határozata

Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási igény benyújtásáról
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklete l.10. pont szerinti, a
települési önkormányzatok rendkivüli önkormányzati költségvetési támogatására
támogatási igényt nyújt be az alábbiak szerint:
A települési önkormányzatok rendkivüli önkormányzati költségvetési támogatása a
települési önkormányzat működőképességének megőrzése vagy egyéb, a feladatai
ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál.
A Képviselő-testület felhatalmazza Tóth Tihamér polgármestert az év közbeni támogatási
igény benyújtására.
Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Tihamér potgármester

Schirling lstván jegyzö részletesen ismertette a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a
települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő

támogatás nyújtásáról szóló 1152/2018. (ill. 27.) Korm. határozatot, mely alapján Karancsság 647.700
Ft értékben 34 m3 tűzifa támogatásban részesül.

Mivel észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 17.45 órakor bezárta.
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KARANCSSÁG KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
3163 Karancsság, Kossuth út 64.
Telefon: 32—500—000 e—mail: karancssagfcggergihalohu

MEGHíVÓ
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését — az előző, április 12. napjára
összehívott ülés határozatképtelensége miatt ugyanazon napirend tárgyalására ismételten —
összehívom.

Az ülés helye:

Tanácsterem — Karancsság (3163 Karancsság, Kossuth út 64.)

Az ülés ideje:

2018. április 16. 16.00 óra

Napirend:

1.

Karancsság Község Önkormányzata pénzügyi likviditása
Előterjesztő: polgármester

2.

LEADER pályázat
előterjesztő: polgármester

3.

Képviselők ,,határozata"
előterjesztő: polgármester

4.

Egyebek

Kérem, hogy a testületi ülésen szíveskedjék megjelenni, esetleges akadályoztatását bejelenteni.
Tájékoztatom, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXlX. törvény 32.
§ (1) bekezdése és 32. § (2) bekezdésének i) pontja alapján:
,,(1) Az önkormányzati képviselő a település (fővárosi kerület, megye) egészéért vállalt
felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit. Az önkormányzati képviselők jogai és
kötelességei azonosak."

,,(2) Az önkormányzati képviselő:
i) köteles a testületi üléseken

megjelenni,

a

képviselő-testület

munkájában

és

döntéshozatali eljárásában részt venni;"

A 2018. április 4. napjára és április 12. napjára összehívott képviselő-testületi ülések
határozatképtelensége — a képviselők többségének távolléte — miatt nem került sor halaszthatatlan
döntések meghozatalára, mélyek következtében az önkormányzat működését is veszélyeztető
helyzet kialakulása sem zárható ki,
_a_—...-." _

Karancsság, 2018. április 13.
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Kt—i határozat szövegminta folyószámla hitelhez

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testülete úgy határozott, hogy 4.000.000,— Ft összegű
folyószámla hitelt kiván igénybe venni az alábbi feltételekkel:
A kért folyószámlahitel
—

futamideje: 1 év

—
—

törlesztési ütemezése: rulírozó módon, de legkésőbb a hitel végső lejáratának napján.
végső lejárata: 2018.12.31.

A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetésében rögzitett, a
2011. évi CXVlV. törvény (Stabilitási tv.) 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, nettó állami finanszírozás keretében várható
bevételeit ajánlja fel.
Az önkormányzat képviselő—testülete nyilatkozik, hogy az önkormányzat megfelel a 2011. évi CXVlV.
törvény (Stabilitási tv.)10 § (5)

bekezdésében foglaltaknak, miszerint az önkormányzat hitel

felvételéből adódó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet
futamidejének végéig nem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
Az önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2011. évi CXVlV. törvény (Stabilitási tv.)-ben foglaltaknak
megfelelően a hitel felvételével járó adósságot keletkeztető kötelezettségvállaláshoz a Kormány
hozzájárulása nem szükséges.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kért hitel adósságszolgálatát a futamidő alatt
elfogadott költségvetési rendeleteiben, azok évközi módosításában betervezi és jóváhagyja.
Az önkormányzat képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy
a kölcsönszerződést aláírja."

Kt—i határozat szövegminta éven belüli lejáratú munkabérhitelhez

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő—testülete úgy határozott, hogy a bérjellegű kifizetések
finanszírozása céljából 2018. évben havonta maximum 6.000.000,-Ft, azaz hatmillió forint összegű
munkabérhitelt kíván igénybe venni.
A Képviselő—testület kötelezettséget vállal arra, hogy a bankszámlaszerződés alapján havonta
igényelhető munkabérhitelt a mindenkori önkormányzati éves költségvetésében

meghatározott

személyi juttatások figyelembevételével határozza meg, továbbá, hogy a hitelt a folyósítást követő 30
napon belül a részére folyósított állami támogatásból visszafizeti.
A hitel fedezeteként az önkormányzat felajánlja a futamidő alatti állami támogatás címen beérkező
bevételeit.
Az önkormányzat képviselő—testülete nyilatkozik, hogy az önkormányzat megfelel a 2011. évi CXVlV.
törvény (Stabilitási tv.)1O § (5)

bekezdésében foglaltaknak, miszerint az önkormányzat hitel

felvételéből adódó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet
futamidejének végéig nem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek SO%—át.
Az önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2011. évi CXVlV. törvény (Stabilitási tv.)-ben foglaltaknak
megfelelően a hitel felvételével járó adósságot keletkeztető kötelezettségvállaláshoz a Kormány
hozzájáruiása nem szükséges.
A nee/máá önkormányzat képviselőtestülete felhatalmazza a nemzetiségi önkormányzat elnökét
és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a kölcsönszerződést aláírja.

Határozati javaslat LEADER pályázathoz
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének

számú határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete pályázatot nyújt be a

VP6-19.2.1.—3—02-17 kódszámú ,,A vidéki élet minőségének, vonzerejének
növelése települési fejlesztésekkel" cimű pályázati felhívásra ,,Karancsság

temetőjének körbekeritése" címmel a Karancsság 3/2 hrsz. alatti ingatlan
vonatkozásában.

A projekt összköltsége:
5.876.601 Ft.
Az igényelt támogatás összeg: 4.995.000 Ft.
Saját forrás összege:
881.601 Ft.
A képviselő—testület a saját forrást az önkormányzat 2018. évi költségvetése
terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: polgármester

M"!
Képviselő-testületi határozat

A Karancssági Képviselő—testület 2017 november 6-i ülésén kapott tájékoztatást arról,
hogy mennyi és milyen a Karancssági Községi Önkormányzat hiánya. A pénzek különböző
dolgokra lettek felhasználva, nem ma, amire kellett volna. nem voltak szakemberek, ezekkel

a mondatokkal lettünk felvilágosítva.

Kérdezzük magunktól, ki a hibás? A képviselők hibásak, hogy 2017. novemberében

lettek tájékoztatva? Miért nem lett a képviselő-testület előbb tájékoztatva, hogy meghozza a
szükséges lépéseket?

Berki András
Dumyik József
Haj dara Roland

Kászi Richárd
Tőzsér Dezső

Vidéki Attila
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Tisztelt Aljegyző Úri
l. .lelen levem tartalmazza az óvodai beiratkozás lehetséges időpontját és minden
tartalmi és törvényi elemet, amelyet szükséges tudni a szülőknek.
2. Az

én

munkaviszonyom

március

l-től

táppénz

állományra

váltott.

Az

intézményvezetési munkákat a helyettesem Gácsiné Ujj Mária látja el, a Szervezeti és
Működési Szabályzat szerint.

3. Az óvodai élet működéséhez szükséges feltételek sajnos nem megfelelőek. Fejlesztő
munkánk elengedhetetlen kellékei hiányosak, a nyomtatónkból a patron kifogyott.
Nincsen takarítószerünk, a gyermekeknek szalvéta, papír zsebkendő, wc-papír /hogy
csak a legszükségesebbeket soroljam/, a gyermekek által használt vizesblok rossz
állapotban van, a csapok nem működnek, csepegnek, a wc-k száma 8 db ebből 2db-ot
tudnak használni a gyermekek. Ezt minden évben jeleztem a fenntartó felé, de változás
nem történt. Az elmúlt időszakban /tavaly/, mint ahogy a számlák is bizonyították

havonta kb. 50.000 Ft—ot jelentett, ezen tételek megvásárlása. Kérem, hogy ezt az
összeget biztosítani szíveskedjék, a hibák kijavítását pedig minél elöbb, szakember
bevonásával elvégeztetni.
4. A havi bérletek kifizetése sem okozott eddig problémát, most mégis 2 hónapot vártak
a dolgozók a bérlet azon összegére, amit a munkáltatónak kell kifizetni. A helyettesem
minden hónap elején az előző hónap bérleteit összegezve ezt a hivatali pénzügyes
munkatársnak átviszi.

5. Az előző testületi ülésen nem volt alkalmam megkérdezni, mivel nem kaptam
hozzászólási jogot, hogy a költségvetésben nem volt feltüntetve, pedig jeleztem a
fenntartó felé, hogy Papp Józsefné az idei évben 30 éves munkaviszonnyal

rendelkezik, jubileumi jutalomban részesülhet-e vagy sem?!
6. Csatolom a kiegészített alapító okiratot is, ami nekem is csak fénymásolat formájában
van meg, ezért küldöm én is így.

l'elen levelem 2 példányban készült.

,,
Kelt: Karancsság, 2018.03.28.
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Karancsság Község Önkonnányzata
Képviselő Testület
Tóth Tihamér Sándor
Karancsság Község Polgármestere

Tárgy: Lemondó nyilatkozat

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott Kászi Richárd a mai napon lemondok önkormán
yzati képviselői
illetve bizottsági tagsági mandátumomról.
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Karancsság Község Önkos'mányzatának
Képviselő—Éestülese részem
Karancssag

Tászáelt Polgármesíer ük?
"Rez-leli Képvlselö-íeswletl
Magyarország Alapáörvenye 34. clkk (4) bekezdésében, valamim: Magyarország helyi
önkormányzataáról szóló 2011. évi CLXXXEX. törvény (továbbiakban: Möiv.) 132.§ (?)

bekezdés a) pontjában foglalt jogkörben eljárva, Karancssa'g Község Önkormányzatának
Képviselő—testülete (továbbiakban: képviselő—lestület) 2017. évi üléseiről készült
jegyzőkönyvek vizsgálata alapján az alábbi
Éöwéeyességi felhívással élek:
Az előző év testületi üléselröl készüll gegyzökönyvek vázsgalata során megállapítottam,
hogy Karancsság Község Önkormányza'lanak Képviselő—testülete 2017. évben nem tartott
közmeghallgatást. Ez az alábbiak miatíjogszabálysérlő:

Az Mötv,

54.

§—a szerint a képviselö-tesiüiet éveme

legalább egyszer elöre

meghirdeteü közmeghallgatás? ian, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt
szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az
elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb fize—nöt napon belül

választ kell adni.
Fentiek alapján az Möáv. l34.§ (1) bekezdésében foglaltak alapgán felhívom a Képviselő—

testületet, hogy a felhívásban foglaltakat vizsgálja meg, a jogszabálysérkö gyakorlat
folytatásának elkerülése érdekében a jövőben a vonaskozé ;?ogszabályi
vendelkezések maradéktalan beáanásával járgon el. A törvényességl felhívás
elfogadásáról, liletve esetleges egyet nem értésről EMT. aes—ille 5-ig írásban
tájékozáatás kérek.
Salgótarján, 2038, márclus 0 ?u .
Tisztelettel:

Dr. Szabó Sénologk mágymegbízotí

ney'Éagbéh

megbízásából:

Morvaosma
, "osztályveze'iő
Hatósági Főosztály

Törvényességi Felügyeleti Oszxály
SlOO Salgótarján. Rákóczi út 36. Tel: (31) 620-735. Fax: (32) 620496. c-mail: lowcnyacscgglnograd3.0th

