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Jegyzőkönyv

Készült:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 31 .
napján 16.00 órától megtartott üléséről

ülés helye:

Községháza —— Tanácskozóterem Karancssa'g, Kossuth út 64.

Jelen vannak:

Tóth Tihamér polgármester
Tőzsér Dezső alpolgármester

Durnyik József képviselő
Hajdara Roland képviselő
Tóth Aladár képviselő

Vidéki Attila képviselő
Schirling istván jegyző
Távol:

—

Meghívottak:

a jelenléti ív szerint

Az ülést vezeti:

Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az 6 (7) tagú képviselő—
testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javasolta a meghívóban
szereplő napirendi pontok megtárgyalását. A jegyzőkönyv hitelesítő Durnyik József képviselő.

1. Tóth Aladár képviselő eskütétele
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester
2. Augusztus 20-i rendezvény
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

3. Tájékoztató az önkormányzat anyagi helyzetéről — REKl
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

4. Önkormányzati ingatlan értékesítése
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester
5. Tájékoztató TOP támogatásokról
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

6.

idősek Napközi Otthona — használatba adási szerződés felbontása
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester (írásos)

7.

Egyebek
,,Sági—Szentkút" helyzete

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

A képviselö-testület 6 igen szavazattal elfogadta a napirendre tett javaslatot.

Napirend előtt:
Vidéki Attila képviselő felvetette a közterületek gondozatlanságának problémáját.
Tóth Tihamér polgármester elmondta, hogy nincs ember, akire rá lehetne bízni egy fűkaszát, vagy
fűnyírót.

Napirend tárgyalása

1.

Tóth Aladár képviselő eskütétele
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester tájékoztatta a képviselő—testületet, hogy a képviselő-testület Tóth Aladár
képviselővel kiegészül a Helyi Választási Bizottság határozata alapján. A képviselő megbízólevelét
megkapta, az eskütételre most kerül sor.
Schirling istván jegyző tájékoztatta a képviselő—testületet, hogy a képviselők lemondása miatt a Helyi
Választási Bizottság többször ülésezett. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (1) bekezdése alapján: ,,Ha az egyéni listáról

megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elértjelölt lép." A
soron következő képviselők azonban nem vették áta megbizólevelüket sem, lemondtak.
Tóth Aladár letette az esküt és aláírta az esküokmányt.

2.

Augusztus 20-i rendezvény
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy augusztus 20-án délelőtt a
templomban kenyérszentelés lesz.
Hajdara Roland kérdésére a jelen lévő Csonka Melinda, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy augusztus 25—én a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálatávai és

az iskolával közösen az iskolásoknak tanszercsomagokat fognak átadni egy egész napos rendezvény
keretében. Délután különböző műsorok lesznek, illetve meghivtak a községből elszármazott közismert
embereket is.
Csonka Melinda elnök részletesen ismertette a programot. Kérte az önkormányzat támogatását.
Tőzsér Dezső alpolgármester elmondta, hogy augusztus 20-án községi rendezvény szokott lenni.
Durnyik József képviselő elmondta, hogy a Hit Gyülekezete reklámozását látja e mögött. Korábban
kellett volna gondolkodni és programot összeállítani.
Tőzsér Dezső alpolgármester elmondta, hogy augusztus 20-át és a falunapot külön kellene
megtartani. Sok helyen vannak ilyenkor rendezvények.
Tóth Aladár képviselő felvetette egy régi hagyomány, a ,,kukoricafőző fesztivál" felelevenítésének

lehetőségét.

3.

Tájékoztató az önkormányzat anyagi helyzetéről - REKI
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester felkérésére Schirling istván jegyző részletesen tájékoztatta a képviselőtestületet az önkormányzat anyagi helyzetéről. Elmondta, hogy jelenleg a 2 millió forintos
folyószámlahitel—keret teljesen ki van használva, a munkabérhitel még nem lett igénybe véve. 6 millió
forintot kapott az önkormányzat rendkivüli támogatásként, azonban ezt meghatározott kiadásokra
fordíthatja csak. Hiába került kimutatásra az Államkincstár felé fennálló visszafizetési kötelezettség,

arra nem adtak támogatást. Ezen felül még fennáll 17 millió forint tartozás az útfelújítás miatt a
kivitelező cég felé.
Molnár Mária könyvelő meg lett keresve, hogy részletesen tájékoztassa a képviselő-testületet az

önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről. Ök könyvelnek, ők látják az adatokat, az előirányzatfelhasználást, stb. Konkrét adatok nem állnak rendelkezésre, a könyvelést végző cég augusztus

végére igérte. Nagy valószinűséggel az önkormányzat közel jár ahhoz, hogy adósságrendezési
eljárás megindítását kelljen kezdeményeznie.
A gépjárműadó tekintetében fennálló hátralékok behajtására az intézkedések folyamatban vannak,
már mostjelentős összegek folytak be az önkormányzathoz. Ez az összeg az útfelújítás miatt fennálló

tartozás törlesztésére felhasználható.
Hajdara Roland képviselő elmondta, hogy a 2016. év miatti visszafizetési kötelezettség határideje
április 30. volt, a 2017. évre kimutatottét azonban nem tudja.

Felvetette, hogy jó lenne mielőbb dönteni a karbantartói munkakör óvodához történő áttételéről.
Javasolta, hogy legyen megszüntetve a karbantartói álláshely az önkormányzatnál és az óvodánái

legyen újként létesitve. Ennek lehetőségét meg kell vizsgálni.
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2018. (VII. 31.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati karbantartói
álláshely megszüntetése és az óvodánál karbantartói álláshely létesítése lehetőségének
megvizsgálásával megbízza a jegyzőt.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: jegyző

Hajdara Roland képviselő javasolta a mezőőri szolgálat fenntartásának megvizsgálását.
Schirling istván jegyző részletesen tájékoztatta a képviselő—testületet a vonatkozó jogszabályokról.
Elmondta, hogy a szolgálat fenntartását alapvetően mezőőri járulékból kellene finanszírozni, mely
jelenleg nincs a településen. A kapott állami támogatás 800 ezer forint körüli összeg, amely a

költségek 30—40%-át fedezi csak.
Rövid vita után a képviselő-testület javasolta, hogy az életvitelszerűen itt gazdálkodókat levélben
keresse meg a polgármester és kérje ki véleményüket a mezei őrszolgálatról, annak működéséről,
tapasztalataikról, illetve, hogy a vonatkozó jogszabályok tükrében hajlandók lennének-e a szolgálat
fenntartása érdekében mezőőri járulék fizetésével hozzájárulni a működtetéshez.
Hajdara Roland képviselő javasolta, hogy szülessen döntés ebben a kérdésben.
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2018. (Vll. 31.) önkormányzati határozata
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy
az életvitelszerűen Karancsságon gazdálkodókat levélben keresse meg a polgármester
és kérje ki véleményüket a mezei őrszolgálatról, annak működéséről, tapasztalataikról,
illetve, hogy a vonatkozó jogszabályok tükrében hajlandók lennének-e a szolgálat
fenntartása érdekében mezőőri járulék fizetésével hozzájárulni a mezőőri szolgálat
működtetéshez.
Határidő: október 31.
Felelős: értelem szerint

Hajdara Roland képviselő jelezte, hogy mielőbb tárgyalni kellene a helyi adók mértékéről, illetve
települési adó bevezetéséről.

4. Önkormányzati ingatlan értékesítése
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester felkérésére Hajdara Roland képviselő tájékoztatta a képviselő—testületet,
hogy az önkormányzatnak vannak olyan földterületei (rét, legelő, szántó, zárt kertek), amelyeket

értékesíteni lehetne az útfelújítás miatt fennálló tartozás egy részének rendezése érdekében. Rét,
legelő mintegy 11 ha, zárt kertek kb. 8 ha összességében. A zárt kertek sok helyrajzi számot

jelentenek. Ezeket a területeket az önkormányzat nem tudja hasznosítani, a távlati célok között sem
szerepel a hasznosítás. Cél, hogy jó áron kerüljenek értékesitésre. Az értékesítésből akár 8 millió
forint bevétele is lehet az önkormányzatnak.
Javasolta a területek értékesítéséhez értékbecslés készíttetését, arra árajánlat kérését.
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2018. (VII. 31.) önkormányzati határozata
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában
lévő, hasznosításra nem tervezett földterületek értékesítésének előkészítéséhez
szükséges értékbecslés elkészítésére árajánlatot kér.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert az értékbecslés elkészítésére árajánlat
megkérésével.
Határidő: augusztus 31.
Felelős: értelem szerint

5.

Tájékoztató TOP támogatásokról
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a községháza energetikai

felújítására elnyert támogatás tekintetében a támogatási szerződés aláírásra került, az orvosi rendelő
felújítására benyújtott pályázat tekintetében azonban nem történt előrelépés, nem kapott még
tájékoztatást.

A ,,Jelenlét Ház"-ra a térségi program keretében 40 millió forintot nyert az önkormányzat. A program
ideiglenes helyszínen már működik.
A ,,Biztos Kezdet Gyerekház"—ra szintén 40 millió forintos támogatást nyert Karancsság, azonban
ennek megvalósítása problémákba ütközik, amelyet próbálnak megoldani. Ehhez kapcsolódóan még

egy 15 millió forintos épület-felújításra is lehet pályázni.
A LEADER pályázat a temető kerítésére be lett nyújtva, befogadták, azonban döntés még mindig nem
született.
Az óvoda konyhájának felújítására is be lett nyújtva a pályázat, eddig semmilyen értesítés nem
érkezett.

6.

idősek Napközi Otthona — használatba adási szerződés felbontása

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester (írásos)
Tóth Tihamér polgármester tájékoztatta a képviselő—testületet, hogy a Biztos Kezdet Gyerekház
megvalósítására a volt idősek napközi otthona épülete megfelelő lenne. Ez korábban használatba lett
adva a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálatának. A Szeretetszolgálat vezetője értesülve a lehetőségről

levélben kereste meg az önkormányzatot a szerződés közös megegyezéssel történő felbontásának
szándékával.
A polgármester részletesen ismertette a levelet, javasolta a szívességi használati szerződés közös
megegyezéssel történő felbontását.
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2018. (VII. 31.) önkormányzati határozata
Karancsság

Község

Önkormányzata

Képviselő-testülete

a

Hit

Gyülekezete

Szeretetszolgálatával az önkormányzat tulajdonát képező, Karancsság, Kossuth u. 56.
szám alatti ingatlanra kötött szívességi használati szerződést Kovács Sándor, a Hit
Gyülekezete Szeretetszolgálata elnökének kezdeményezésére, a szerződés 4. pontja
alapján közös megegyezéssel megszünteti.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert az ügyintézéssel és a szerződés alapján
'

::

történo elszámolással.

Határidő: augusztus 31.
Felelős: értelem szerint

7.

Egyebek

,,Sági—Szentkút" helyzete
Elöterjesztö:_ Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester és Schirling lstván jegyző tájékoztatta a képviselő—testületet, hogy a ,,SágiSzentkút" ügyében visszajelzés még nem érkezett. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet nevében
eljáró ügyvédi iroda tájékoztatva lett, hogy a kegyhely magánszemély tulajdonába kerülése rendkivüli

érdeksérelmet okozna Karancsság Község Önkormányzatának, a lakosságnak és a Római Katolikus
Egyháznak is.

Mivel észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 19.40 órakor bezárta.
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3163 Karancsság, Kossuth út 64.
Tel: (32) 500—000 Tel/Fax: (32) 400-345

www—,;

e-mail: kara ncssagágergihalohu

Meghívó
A Magyarország helyi önkormányzatairől szóló 2011. évi CLXXXlX. 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. július 31. kedd, 16 óra

Napirend:

1.

Tóth Aladár képviselő eskütétele

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

2.

Az augusztus 20—i rendezvény

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

3.

Tájékoztató az önkormányzat anyagi helyzetről— REKI
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

4.

Önkormányzati ingatlan értékesítése
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

5.

Tájékoztató TOP támogatásokról
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

6.

ldősek Napközi Otthona — használatba adási szerződés felbontása

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester (írásos)

7.

Egyebek
,,Sági-Szentkút" helyzete
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

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

Karancsság, 2018. július 26.

Tóth Tihamér s. k.,

polgármester
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Karancsság Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július 31—én megtartott testületi ülésén
megjelentekről

Szavazati ioggal meghívottak:
l/ IX)

§ j
k.

Tóth Tihamér polgármester

ifj

—
KEK
*
—

:
K

ví főz/ag

Tőzsér Dezső alpolgármester

%

[xb-

Hajdara Roland képviselő

Lí' _ x' - %%

Vidéki Attila képviselő
Tóth Aladár

Tanácskozási joggal meghívottak:

N /; /

Schirling istván jegyző

í lthfíÉ—
CÉCÉÖMÉL Fiu/

%

M M a::

ga

Durnyik József képviselő

PKK

;
%
iumf—d
l
n
_.
i

%?(..—$kic;
/

E

MO
*tg

t Gyolelnezete Szetetetszolga
lata
szooAtls ts KARl'íAl'lV SZERVE
ZH

Karancsság Község Önkormányzata
3163 Karancsság, Kossuth u. 64.
Toth Tihamér polgármester

Tisztelt Polgármester úr!
Az

"

(

!

r

v Onl onnany/zat es a HlSZ kozott egy 10 eves hatarozott tdeju szwes
segt használati szerződés köttetett
a tíarancssag lxossut'n u. 56. alatti ingatlanra
.
..

.a

(

'

v

. "

!

l

'

Mivel mdonaasotnra jutott, hogy az Önkormányzat fontos és a Község javára váló pályázato
n indulna

arnelyhez szukseges lenne a szerződött ingatlan és az abban folyó tevékenységet áttudom helyezni
mashova, szeretnem felaj anlaní a szerződés Al.-es pontjában levő lehetőséget, vagyis
Kezdemenyezem a 3163 Karancsság Kossuth u 56. alatti ángatlant'a kötött Használati Szerződés
kozos megegyezés alapján történő felmondását, megszüntetését.
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36 jó Palóc Közhasznú Egyesület
3l27 Kazár, Diófa úl: 73

Telefon/Fax: 06 (32) 347-073 e—mail; 36jopaloc§kazanhu www.36jopaloc.hu

MEGHíVÓ

Tisztelettel meghívom a 361ó Palóc Közhasznú Egyesület soron következő közgyűlésére.
A közgyűlés időpontja:
2018. október 30. (kedd) 15.00 óra
Helyszín:
Palóc Pálinkaház

Etes, Öregetesi út 37.
Program:

15.00 -— Közgyűlés
Napirendi pontok:
!.

A 35 Jó Palóc Közhasznú Egyesület Alapszabályának módosítása a 2018. július 5-i
közgyűlésen lezajlott tisztségviselő választás eredményével, a módosított
Alapszabály elfogadása

ll.

Pályázati tájékoztató

lll.

Egyebek

16.00 -— Ebéd

Az egyesület alapszabályának N. 1. pontjában, illetve az SZMSZ lV.1.1. pontjában foglaltaknak megfelelően
határozatképtelenség esetén az egy órával későbbi időpontra összehívott közgyűlés is határozatképes az
eredetileg meghirdetett napirendi pontokban, ha azon a mindenkori elnökség létszáma kétszeresének
megfelelő számú tag jelen van.

Kazár, 2018. október 16.
Tisztelettel:

Gecse Ákos sk.
elnök

36 jó Palóc Közhasznú Egyesület
Adószám: 78644203—1—12

Bankszámlaszám: 55409170—11037978—0000—0000
SU

szivassast HÁÉÉÉÉÁLÁÉÉ szeaaöaás
amely létrejött egyrészről

Karanesság Község Önkormányzata
Címe: 3163.Karancsság, Kossuth út 64.

Nyilvántartási. száma: 451268
Adószáma: 154—51268—2—12 .
Képvisell: Tóth Tihamér polgármester
mént használatba adó (a továbbiakban, mint Használatba Ááá),
másrészről a

HE? Gyülekezete gzeretetszolgálata
Képviselő: Kovác'ís Sándor ügyvezető
Nyilvántartási szám; 0014/2012—0008
Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 69.
Adószámzí8057791—í—42
Statisztikai számjel: 18057791-9499—552—01
Bankszámlasz'ámzíl704bO7—ZO167990—00000000

mint használatba vevő (a továbblakban, mint Használataa Velaro),
(a továbbiakban külön—külön vagy együttesen: Fél vagy Felele)
között aZfalulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
Preambulum

Felek rögzítik; hogy a jelen szerződés megkötésére a TÁMOP—l.43-1211-2012—0061. sz.
,,Karancssáoi

innovatív,

kísérleti

foglalkoztatási

program"

elnevezésű

pályázat

megvalósításához kapcsolódóan kerül sor.
.ZCS'

—-——

l.) Felek rögzítik, hogy a Használatba Adó kizárólagos tulajdonát képezi
a
Balassagyarmati Járási Földhivatalnál 24/1, helyrajzi szám alatt nyílvántartott,
természetbe Karancsság, Kossuth út 56. szám alatti címen található ingatlan
(a
továbbiakban: Engatlan) a hozzá tartozó épülettel és földterülettel.
Felek megállapodnak,

hogy a Használatba Adó az Ingatlant a Használatba Vevő

kizárólagos használatába aggla a mai naptól számítottan 10 évío tartó határozo
tt

időtartamra a TAM'OP—l.4.3—12/1—2012-0061.

sz. ,,Karancssáaf innovatív, kísérleti

foglalkoztatási program" elnevezésű bálvázai megvalósításával összefüg
gésben, annak
elősegítése céljából.

2.) A Felek rögzítik, hogy a Használatba Vevő az Ingatlant a jelen szerződés
aláírásának
napján jogosult birtokba venni. A birtokba vétellel egyidejűleg, Illetve
innen számítottan

a Használatba Vevő köteles viselni az Ingatlan használatával felmerü
lő valamennyi

Használatba Adó nevében:

Hit

Gyülekezete

Szeretetszolgálata"

Használatba Vevő nevében:

;x
Aláírás: égi—ü,
Név:

x

%%

? !

mint

'

l

%Vj—axk S'ÉMX/
Kovács Sándor ügyvezető

költséget, különszolgáltatésl díjat, közüzemi díjakat, illetve viseli az Ing'ailanban, és az
ezt található berendezésekben esetlegesen keletkezett kán (kárveszélyviselés).
A Felek megállapodnak abban, hogy az Ingatlant, annak helyiségeit, berendezéseit, a

Használatba Vevő köteles karbantartani, _a szükséges javításokat megfelelő időben
elvégezni/elvégeztetni, illeí've állagát a használat során megőrizni.
31) A Felek megállapodnak, hogy a Használatba Adó az Ingatlant ellenérték nélkül,
ingyenesen adja a Használatba Vevő használatába. A Használatba Vevőt a 2.) pentban
meghaltál-ezett költségeken kívül egyéb kiadások, költségek nem terhelik.
4.) A jelen szerződés határozott ldőtártamá-ra teklnteitel, a jelen szerződést a Felek a
határozott időtartamon belül nem jogosultak felmondani illetve azt bármely más módon
megszüntetni. Kizárólag a Felek közös megegyezése alapján, illetve rendkívüli felmondás
útján szüntethető meg a jelen szerződés, a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén.
5.) A Felek megállapodnak abban, hogy amennyíben bármelyik Fél által — jelen
szerződésben adott Félnél rögzített címre- megküldött levél "nem kereste", "elköltözött",
"ismeretlen", "cím elégtelen", cég megszűnt" vagy bármely hasonló értelmű postai
jelzéssel érkezne vís'sza a másik Féltől, úgy azt a postai" feladás napjától számított 5.

napén kézbesítettnek kell tekintem.
A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben rögzített bármely adatban

történő változást, annak bekövetkezésétől számítottan haladéktalanul írásban közlik a
. másik Féllel, amelynek hiányában a következményeket a mulasztó Fél köteles viselni.
Felek a jelen szerződést,
cégszerűen aláírták.

mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mainapon

Kea: Karancsság, 25325. és! febrnár ne 26. napján
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Használatba Vevő

Haszna—légbe

Használatba Adó nevében:

Aláírás:
Név:

Hit
Gyülekezete
Szeretetszclgálata"
Használatba Vevő nevében:

Kovács Sándor ügyvezető

mint

