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Jegyzőkönyv

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének 2018. augusztus 28.

napján 16.00 órától megtartott üléséről

Községháza —— Tanácskozóterem Karancsság, Kossuth út 64.

Tóth Tihamér polgarmester

Tőzsér Dezső alpolgármester

Durnyik József képviselő

Hajdara Roland képviselő

Tóth Aladar képviselö

Vidéki Attila képviselő

Schirling istván jegyző

a jelenléti ív szerint

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. Ajegyzőkönyv hitelesítő Hajdara Roland képviselö.

1. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás - pályázat

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

2. Önkormányzati földterületek - értékbecslés

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

3. Tájékoztatás az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről

Előterjesztő: Molnár Mária

4. Egyebek

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

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



Napirend tárgyalása

1. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás - pályázat

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester részletesen tájékoztatta a képviselő—testületet a 2018. évi szociális tűzifa

támogatás pályázatról, Elmondta, hogy a pályázatban önerő vállalása nem szükséges. Egy igénylő

legfeljebb 2 m3 tüzifa támogatásban részesülhet. Kőbméterenként 15.000 Ft a támogatás összege. A

szállítás költségeit vállalni szükséges. Tavaly206 mS—re lehetett a pályázatot benyújtani, 134 mS—re

kapott az önkormányzat támogatást, kb. 3.500 Ft volt a szállítás és kiszállítás költsége

köbméterenként. Idén 142 m3 igényelhető.

A polgármesterjavasolta 142 m3 tűzifa támogatásra pályázat benyújtását.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

34/2018. (VIII. 28.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete a települési önkormányzatok

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra 142 erdei m3

keménylombos tűzifa vásárlásának támogatására pályázatot nyújt be. Az önkormányzat a

szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a

szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2018. augusztus 31.

Felelős: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester felkérésére Schirling lstván jegyző részletesen tájékoztatta a képviselő—

testületet a téli rezsicsőkkentéssel kapcsolatos szabályozásról, a lakosság tájékoztatásáról, a megtett

intézkedésekről.

2. Önkormányzati földterületek — értékbecslés

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester tájékoztatta a képviselő—testületet, hogy Hajdara Roland képviselő úr

segitségével az önkormányzat tulajdonában lévő, eladásra szánt földterületek értékbecslésére

árajánlat lett kérve Márton Tibor salgótarjáni értékbecslőtől. Elmondta, hogy 10—12 ezer forint/helyrajzi

szám összegért készítenek ilyen értékbecslést, azonban az értékbecslő — figyelembe véve, hogy a

területek jelentős része egy tömbben található — az összes terület — amely közel 60 helyrajzi számot

jelent — értékbecslését 120000 Ft—ért vállalná.

Hajdara Roland képviselö részletesen ismertette az értékesítés által érintett földterületek

elhelyezkedését, művelés—i ágát, nagyságát.

Tóth Tihamér polgármesterjavasolta az értékbecslés megrendelését.
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Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

35/2018. (Vlll. 28.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában

lévő, hasznosításra nem tervezett földterületek értékbecslésének elkészítését megrendeli

Márton Tibor értékbecslőtől bruttó 120.000 Ft díjazás ellenében.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert az értékbecslés megrendelésével.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: Tóth Tihamér polgármester

3. Tájékoztatás az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről

Előterjesztő: Molnár Mária

Molnár Mária könyvelő részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet az önkormányzat

gazdálkodásának helyzetéről, ismertette az előterjesztést június 30—i állapot szerint.

Elmondta, hogy időarányosan nincsenek túllépések, azonban nagy problémát jelent a Magyar

Államkincstár felé fennálló visszafizetési kötelezettség. A rendkívüli támogatásként kapott 6 millió

forint a féléves tájékoztatóban nincs benne.

A 2016—os étkezési igénylések miatt keletkezett 2017—re a normatíva visszafizetés jelentős része a

nem megfelelő felhasználás miatt. 2018—ra nem lesz visszafizetési kötelezettség.

Schirling István jegyző kérte a tájékoztatást, hogy az előirányzatokhoz képest hol tart jelenleg a

teljesítés, illetve, hogy van—e olyan javaslata, amelyben történö döntéssel a képviselö—testület

javíthatja az önkormányzat helyzetét.

Molnár Mária elmondta, hogy a mezőőr nincs finanszírozva, illetve, hogy a karbantartőt is az óvodánál

lenne célszerű foglalkoztatni,

Ajegyzö kérte a képviselö—testület tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket, mondják el javaslataikat.

Molnár lVlária elmondta, hogy minimális létszámmal dolgoznak a hivatalok.

A jegyző kiosztotta a fennálló tartozásokrol készült kimutatást.

Tóth Tihamér polgármesterjavasolta a tájékoztató elfogadását.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3612018. (Vlll. 28.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete Molnár Máriának az

önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatását elfogadja.

Tőzsér Dezső alpolgármester elhagyta az üléstermet. Tóth Tihamér polgármester megállapította, hogy

az 6 (7) tagú képviselő-testület 5 tagja jelen van, az ülés határozatképes



4. Egyebek

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester tájékoztatta a képviselő—testületet, hogy:

a Rendőrkapitányság levélben meg lett keresve, hogy az évekkel ezelőtt használatukba adott

helyiséget —— amit nem használnak —— bocsátsák az önkormányzat rendelkezésére

a mezei őrszolgálat működésével kapcsolatos megkeresés az érintetteknek megküldésre

került

törvényességi felhivás érkezett

Tóth Tihamér polgármester felkérésére Schirling istván jegyző részletesen ismertette a

Nógrád Megyei Kormányhivatal NO/TFO/i—619/2018. számú, jegyzőkönyvek felterjesztésére,

rendeletek közzétételére vonatkozó ismételt törvényességi felhívását.

A polgármester javasolta a törvényességi felhivás tudomásul vételét és a törvényes helyzet

helyreállítását.

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

hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

37/2018. (VIII. 28.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nógrád Megyei

Kormányhivatal NOITFOI1—619/2018. számú, jegyzőkönyvek felterjesztésére, rendeletek

közzétételére vonatkozó ismételt törvényességi felhívásában foglaltakat megismerte és

azt tudomásul veszi, a törvényes helyzetet helyreállítja.

Határidő: azonnal

Feleiös: Tóth Tihamér polgármester, Schirling istván jegyző

a ,,Sági—Szentkút" ügyében a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek is el lett küldve a ievél

az óvoda konyháján kevés a létszám, ennyi adagot csak rendkivüli erőfeszítés árán tudnak

elkészíteni

Bede—puszta vonatkozásában jelzés érkezett, mely szerint a képviselő—testület

hozzájárulásával (33/2017. (Xll. 14.) határozat) engedélyezett földút-rendbetétei

kifogásolható, mivel autőgumik is felhasználásra kerülnek.

A képviselő—testület rövid megbeszélés után javasolta környezetvédelmi szakértői vélemény

bekérését a felújítást végzőtől a földúttal kapcsolatban.

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

hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének

38/2018. (Vlll. 28.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete a Bede-pusztára vezető

Önkormányzati földút rendbetételével kapcsolatban az út kialakítását végző Dr. Kertész

Omertől környezetvédelmi szakértői véleményt kér.

Határidő: értelem szerint

Feleiős: Tóth Tihamér polgármester



Videki Attila jelezte, hogy a buszmegállónál nem müködik a közvilágítás, a játszótértöl nincs kialakítva

az árok.

Mivel észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 18.30 órakor bezárta.
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Karancsság Község Önkormányzata Polgármestere

3163 Karancsság, Kossuth út 64.

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

e—mail: karancssagc-Dgergihalohu

   

Meghívó

A Magyarország helyi önkormányzatairól 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. augusztus 28., kedd 16 óra

Napirend:

1. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás - pályázat

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgán'nester

2. Önkormányzati földterületek — értékbecslés

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

3. Tájékoztatás az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről

Előterjesztő: Molnár Mária

4. Egyebek

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

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

Karancsság, 2018. augusztus 23.

   
Tóth Tihamér s. k.,

polgármester



Jelenléti ív

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. augusztus 28-án megtartott testületi ülésén megjelentekről
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Karancsság Község Önkormányzatának tájékoztatója a

2018. I. félévi gazdálkodásról

Az önkormányzatifeladatellátás általános értékelése

Az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt.

A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra. Az önkormányzat pénzügyi

helyzetét likviditási nehézségek jellemzik, melynek megoldására folyószámla hitel került

felvételre.

A Képviselőtestület az önkormányzati feladok ellátására 158 262 636 Ft előirányzatot

hagyott jóvá. ÉV közben a felmerült többletfeladatok biztosítására központi pótelőirányzatok,

felhalmozási célú támogatások kerültek átvezetésre. Ezek a tételek az előirányzatok

módosítását indokolják, melynek alapján az önkormányzati rendelettel jóváhagyott eredeti

előirányzat 173 997 006 Ft-ra módosult.

A mérleg szerint a költségvetés teljesítése a finanszírozási bevételek és kiadások nélkül — a

bevételek 41,95 %—ra a kiadások 35,42 %—ra teljesültek. Az időszak Végi záró pénzkészlet 5

964 395.—Ft.

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat feladatait nagyrészt az állami támogatásból finanszíroztak annak ellenére,

hogy az önkormányzati forrásszabályozás változása miatt jelentősen csökkent az

önkormányzatok központi költségvetésből való részesedése. A helyi adóbevételek nagyon

csekély összegben szerepelnek a költségvetésben.

Az Önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásait az Országgyűlés

feladatalapú támogatással biztosítja. A költségvetési támogatások pénzügyi teljesítése 52,ll

%, időarányosan alakult.

Kiegészítő támogatást működési célra — bérkompenzáció fedezetére kaptunk.

A helyi adóbevételek teljesülése elmaradt az időarányos szinttől.

A működési bevételek előirányzata 53,08 %—ra teljesült. A működési bevételek bérleti

rif-

bevételekből adódik.



KIADÁSOK

Az önkormányzati és intézményi működési kiadások körében összességében 58,17 %—os

telj esítés állapítható meg.

Ezen belül kiemelt előirányzatokként a teljesítés az alábbiak szerint alakult:

—személyi juttatások 48,56 %. járulékok 51,22%. —dologi kiadások 158,81%. —folyósított

ellátások 28,37 %. egyéb működési kiadások (normatíva visszafizetés) 80,60 %.

A működési sajátosságokat figyelembe véve a működtetésben időarányos a teljesítés.

Az önkormányzat és intézményeinél az első félévben fejlesztésre összeget nem fordítottak.

Az első féléves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az önkormányzati kötelező és

önként vállalt feladatok ellátásához, az intézmények biztonságos és folyamatos működéséhez

szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak a likviditási nehézségek ellenére is. A

költségvetési rendelet módosításával, a mellékletekben lévő számadatok betartásával, a bevételek

teljesülésével az intézmény és önkormányzat működtetése év végéig biztosítható.

A rendelet végrehajtásához a személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2018. I. féléves gazdálkodásáról készült

tájékoztatót fogadja el.

Karancsság, 2018. augusztus 24.

Molnár Mária

könyvelő



Részletes tájékoztató a szakfeladatok

2018. I. félévi teljesített bevételeiről és kiadásairól

 

 

 

Karancsság

adatok Ft-ban

SZAKFEL BEVETEL KIADAS

A D A T Terv Tény 2018.06.30 Terv Tény 2018.06.30.

Személyi jellegű kifizetések: Személyi jellegű kifizetések:

9317 000 4364114

Járulékok: 1 880 000 Járulékok'. 1 050 616

üzemeltetési anyagok üzemeltetési anyagok

100 000 540 198

felem mama 100 000 telefon, internet 115 157

. közüzemi dljak 200 000 közüzemi díjak 949 513

_? Szolgáltatások bevételei 'b __ lt t' _

Onkormány bérleti díjak 583 625 egyle áÉZÉmeke 651 egyéb üzemeltetési

zati SZO g % aso szolgáltatások

i az atási 200 000

g , g , . 100 000 2 164 805

tevekenyseg hxtelfelvétel 2000 000 __ ,

bankkoltseg 100 000 b 1 ] öltség 372 768

áfa 299 696 áfa 427 437

normatíva visszafizeti . . .

kötelezettsé normativa Visszaüzeti

g kötelezettség

12 000000 9694281

pályázati fejlesztések

1 000 000

hiteltörlesztés 2 000 000

 

Adó, illeték

 

 

 

 

kiszabása, Iparűzési adó: 3 000 000 Iparűzési adó 965 105

beszedése Pótlék: 100 000 pótlék 16 651 -

Közvilágítá Ár d" 1 327 443

sifeladatok - - közvilágítás: 1 200 000 áfSÉZ'JI 18

Afa: 324 000

személyi juttatás 5 046 000 Személyi juttatás. 1 665 000

járulék 337 708

járulék 1 400 000

üzemeltetési anyagok:

üzemeltetési anyagok

700 000 631 202

Községgazd közüzemi díjak 200 000 közüzemi díjak 25 815

álkodás

karbantartások 200 000 karbantartások 107 847

egyéb szolgáltatások 100 000 biztosítási díjak 60 744

áfa 320 000 áfa 189 975

gépjárműadó 40 %: 1500 000

Gépjármüadó 40 %: 943 191

működési támogatás

18 929 110 működési támogatás

köznevelési támog: 9 848 506

41 446 600

köznevelési támog:

"k—fel. nem szociális támogatások:

terv. 20 999 611

elszám. —gyermekétkeztetés:

32 340 837 szociális támogatások: — szoc. étkezés: 2 214 400

- szoc. feladatok:

12 l 19 000

közművele'dés: 1 800 000

24 270 603

közművelődés: 936 000

kiegészítő tám. 669 746   
 

 



 

 

Önk.

elszámolása Finanszírozás:

 

 

 

 

 

 

 

 

  

_ . , . Finanszírozás 27 981 341

! kfv-l Pénzmaradvány 8 912 689 13 277 059 óvgiíífk'cő? %630516376 megelőlegezés 3 801 376

szerveivel m be 0 eg zes

személyi juttatás 3 254 000

járulék 640 000 Személyi juttatás

1 696 129

szakmai anyagok 50 000 járulék 338 271

Család és

nővédelmi telefon, internet 50 000 informatikai szolgáltatás

e észse'

gügn' g közüzemi díjak 250 000 45 515

, TB támogatás 3700 000 Támogatás 2 212 000 -
gondozas szolgáltatások 100 000 telefon, internet 15 239

belföldi kiküldetés kozuzeml djlka 122 788

100 000 biztosítási díjak 33 387

áfa 100 000 áfa 46 644

Szoc. tűzifa 2 666 111.-

Eseti

Penz???
települési támogatások települési támogatás

szoczalzs

ellátások 13 000 000 3 687 500

Személyi juttatások

FHT 13 829 973

jogosultak Közfoglalkoztatás , . . , ., .
huzam0sab támogatása Támogatás Szemelyi juttatasok jarulekl 438 158

b a 32 000 000 17 650 807 29 351 000
I ' Járulékok: 2 800 000 üzemeltetési anyagok596 345

közfoglalkoz

tatása áfalől 014

Közüzemi díjak 488 004

biztosítási díja 50 291

Ovodoz

áfa 126 177
neveles

egyéb dologi kiadás 23 401

Köznevelési Közüzemi díjak 244 455

intézmény áfa 23155

1—4 évf

Könyvtárí üzemeltetési an. . yagok

szolgáltatás — - 231153 ággólm 200 000 19 050.—

ok

üzemeltetési anyagok

közüzemi díjak 300 000 111 400

telefon 11 750

K" ,, l"d üzemeltetési kiadások

ozmllle 0 300 000 közüzemi díjak 4 621
esz

tevékenység ' ' áfa 200 000 biztosítási díjak 101 574

ek

rendezvények 1 000 000

áfa 33 288

üzemeltetési anyagok

30 000

, közüzemi díjak 10 000

Temetkezes Biztosítási díjak 5 981

szolgáltatások 50 000

áfa 10 000

Összesen: 158 262 636 94 372 904 158 262 636 84 039 679      



Karancssági Kerekerdő Ovoda

adatok: forintban
 

 

 

 

 

 

 

  

SZAKFEL BEVÉTEL KIADÁS

A D A T Terv Te'n 2018.06.30 Terv Tén 2018.06.30.
J' y

személyi juttatások

6 498 000

járulémk 1 268 000 Személyi juttatás 3 355 306

élelmiszer: járulék 666 476

Gy r k "tk -óvodai étkezés 3 500 000 szakma anyagú 10 765
e me e

, . . , , mikrohullámú sütő

eztetes térítési díjak b€VétCl€ -1skola1 etkezes 8 300 000

köznevele'si 200 000 Terite51 dljak 31 126 tisztítószerek 300 000 36 190

intézménybe közüzemi díjak 800 000 élelmiszer 7 512 772

71

karbantartás, kisjavítás karbantartás 134 138

150 000 áfal 598 515

egyéb adók és díjak 300 000

áfa 2 800 000

Munkahelyl' Alkalmazottak térítési díja Tami—Si díjak alkalmazottak

étkezés 300 000 159 240

köznevelési elmiszer 850 000

intézmény vendég térítési díj vendég tériteSI duak afa 170 000

ben 1 200 000 612 700

Személyi juttatás: 27 300

000

Járulékok: 5 350 000 . .

_ zemélyi Juttatás 12 994 593
gggaszer, nyomtatvány. 200 járulék 2 748 407

ggéymmt, SZMÖHYV: 300 szakmai anyagok 37 924

Szakmai an 3 ok: 2 000 000 _ , .
(tisztítószeerÉegyéb územeltetesx anyag 75 285

anyagok, játékok, telefon, internet 37 686

készségfejlesztők, egyéb

szakmai anyagok) közüzemi díjak 314 738

Óvodai Penzmőagdővany— 373 335 munkaruha 400 000 karbantartás 2 685

nevelés
. . .,

közüzemi díjak 1 300 000 szakmai ter Segrto

szakmai tev. segítő szolgáltatások 133 000

szolgáltatások:

bankköltség 75 692

1 000 000

kiküldetések 111 052

karbantartás, kisjavítás:

100 000 áfa 114 788

egyéb üzemeltetési dologi kiadás 1788

szolgáltatások: 2 000 000

áfa 1 600 000

*?ZOCiálíf Idősek térítési díja Élelmiszer beszerzés 5 540

etkeztetes 3 200 000 Térítési díjak 1 796 285 000

áfa 950 000

Önk. Finanszírozás

elszámolása önkormányzattól Finanszírozása

ikth—í 68 069 564 27 981 341 -

szerveivel

72 976 000 30 954 027 72 976 000 29 961 800
Osszesen:      



Visszafizetési kötelezettségek

 

Megállapított visszafizetési Visszafizetett Még fennálló

 

 

 

 

 

     

év kötelezettség összeg tartozás

2013 6442 218 6442 218 0

2014 7 338 227 7 338 227 0

2015 13 233 358 13 233 358 0

2016 14 937 449 2 218 860 12 718 589

2017 12 283 447 0 12 283 447

Összesen 54234699 29232663 25002036

Karancsság, 2018.augusztus.28 "
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polgármester

 


