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Jegyzőkönyv
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. április 17.

Jegyzőkönyv

Készült:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete
2019. április 17. napján
16.00 órától megtartott üléséről

Az ülés helye:

Községháza — Tanácskozóterem Karancsság, Kossuth
út 64.

Jelen vannak:

Tóth Tihamér polgármester
Tőzsér Dezső alpolgármester

Hajdara Roland képviselő
Vidéki Attila képviselő
Távol:

Rácz—Berki Erzsébet képviselő

Durnyik József képviselő
Meghívottak:

Schirling István jegyző
Kardos Tamás Károly

Az ülést vezeti:

Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester köszöntötte a megjelenteke
t, megállapította, hogy a 7 (jelenleg 6 — Tóth
Aladár lemondása miatt) tagú képviselő—testület 4 tagja
jelen van, a képviselő—testület határozatképes,
az ülést megnyitotta.
Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok megtár
gyalását. Ajegyzőkönyv hitelesítő Vidéki At—

tila képviselő.

Napirend:

1.

Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester
2.

Pályázat önkormányzati étkeztetési fejlesztések támog
atására

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester
3.

Magyar Falu Program — pályázati lehetőségek
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

4.

Egyebek
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

A képviselö—testület 4 igen szavazattal elfogadta a napire
ndre tett javaslatot.
A napirendi pontok tárgyalása előtt a jegyző tájékoztatta
a képviselő-testületet, hogy a meghívó kikül—
désének napján tartotta ülését a Helyi Választási Bizotts
ág.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek válasz
tásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (1)
bekezd

ése alapján: ,,Ha az egyéni listáról megválasztott képviselő
helye üresedik meg, helyére a követ—
kező legtöbb szavazatot elértjelölt lép."
A Helyi Választási Bizottság állapította meg, hogy a
megüresedett önkormányzati képviselői mandátu—
mot az egyéni

listán következő legtöbb érvényes szavazatot szerzettjelöltnek,
Kardos

Tamás Károlynak
adja ki, akinek a testületi ülés meghívója a 3 napos fellebb
ezési határidőt követően megküldésre került
annak érdekében, hogy — amennyiben jelen lesz — az
eskü letételére ezen az ülésen sor kerülhessen.

1.

Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester részletesen tájékoztatta a képviselő—testületet az önkormány
zati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati lehetőségről. Elmondta, hogy
a Rákóczi út felújítása nagyon fontos lenne, a tavalyi évben is lett benyújtva rá pályázat, melyet elutasított
ak. Új áraján-

latot is kért, mely szerint a felújítás bruttó összköltsége 14.947.328 Ft lenne. Ehhez támogatás
igényel—
hető, amely 12.705.229 Ft, a szükséges önerő 2.242.099 Ft lenne. Amennyiben az önerő rendelkez
ésre
fog állni, csak abban az esetben szabad megvalósítani az esetlegesen elnyert támogatás
ból a felújítást.
A polgármester javasolta a pályázat benyújtását és az önerő vállalását.

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

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2019. (IV. 17.) önkormányzati határozata
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet
ll. 2. pont

a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatá
sara.
A pályázati cél: Karancsság Rákóczi út felújítása

A beruházás bruttó összköltsége:
14.947.328 Ft.
Az igényelt támogatás összege (95%):
12.705.229 Ft.
Saját forrás összege (5%):
2.242.099 Ft.
A képviselő-testület a saját forrást az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: polgármester

Határidő: 2019. május 31. 16 óra, illetve június 3.

2.

Pályázat önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy egy kivitelezéssel
foglalkozó cég

szakemberével a konyha felújítására benyújtott pályázatban szereplő munkák áttekintésére sor
került.
Mint az az előző testületi ülésen elhangzott, a konyha felújítására elnyert összeg az
elvégzendő mun-

kákra nem elegendő. A becslések szerint közel másfélszeresébe kerül a konyha felújítása, mint
amenynyit az alapterület szerinti költség—felosztás alapján megítéltek támogatásként

Mint arról már szó volt, a pályázati költségvetés tartalmazta az étkező felújítását is, azonban ezt
a részt
nem támogatták, a költségeket pedig alapterület arányában megosztva ítélték meg. Az étkezörész
felújításának költségei arányaiban mintegy 1/5-ét teszik ki a teljes felújításnak, míg a költségek
mintegy
4/5 része esik a konyhára, az alapterület viszont közel azonos. Emiatt aránytalan a megítélt
támogatás.
Ez azt jelenti, hogy a konyha felújításával kapcsolatban a pályázatban vállalt munkák
költsége mintegy

10 millió forinttal több, mint amennyi a pályázati támogatás és a vállalt önerő összesen. Erre
nem áll
rendelkezésre forrás. A Pénzügyminisztériummal is fel lett véve a kapcsolat (telefonon
és levélben is),
ahol azt a tájékoztatást adták, hogy lehetőség van a támogatásról történő lemondásr
a is, azonban ez

esetben az összeg után az átutalástől számított időszakra ügyleti kamatot kell fizetni, ami többszáze
zer
forintot jelenthet.

Új pályázat benyújtására csak a már megítélt 23.506.290 Ft támogatás visszafizetését követően
nyílik
meg a lehetőség.
A képviselők javasolták az elnyert támogatásról történő lemondást és új pályázat benyújtását a
konyha
és étkező felújítására.

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

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2019. (IV. 17.) önkormányzati határozata
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi köz-

ponti költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pontja szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására benyújtott pályázaton elnyert 23.506.290 Ft
támogatásról (Támogatói okirat PM/994OI2/2018.) lemond.

A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a lemondással kapcsolatos ügyintézesre.

Tóth Tihamér polgármester felkérésére a jegyző tájékoztatta a képviselö-testületet, hogy
ismételten le—

hetöség van pályázat benyújtására önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására. Az
óvoda
konyhája már régóta teljes felújításra szorul, illetve az eszközök jelentős részét is szükséges
lenne
kicserélni, mint azt már a tavalyi pályázat kapcsán összegezték. Árajánlat lett kérve,
mely alapján a
szükséges felújítások és eszközbeszerzések bruttó összköltsége 41.933.279 Ft lenne.
A pályázaton

igényelhető támogatás %% 39.836.615 Ft, a vállalandó saját forrás összege 2.096.664 Ft lenne.
Tóth Tihamér polgármester részletesen ismertette a tervezett beruházás részleteit és javasolta
a pályá—
zat benyújtását.
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozato
t hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2019. (lV. 17.) önkormányzati határozata
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyaror-

szág 201__9. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 3. pontja
szerinti Onkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására.
A pályázati cél: Karancssági Kerekerdő Ovoda (3163 Karancsság, Kossuth út 25., 181

hrsz.) konyhájának és étkezőjének fejlesztése, felújítása.
A beruházás bruttó összköltsége:
41.933.279 Ft.
Az igényelt támogatás összege (95%):
39.836.615 Ft.
Saját forrás összege (5%):
2.096.664 Ft.
A képviselő-testület a saját forrást az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére biztosítja.

A megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeli ütemezése: 2020. július 20. — 2020. augusztus 28.

2020. július 20. napjától 2020. augusztus 28. napjáig a beruházás tervezett költségvetésében szereplő fejlesztési, felújítási munkálatok megvalósítása 38.347.379 Ft összegben,
2020. augusztus 3. napjától 2020. augusztus 28. napjáig a beruházás tervezett költségve
-

tésében szereplő eszközök beszerzése 4.376.293 Ft összegben.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2019. június 20. 16 óra, illetve június 21.
Felelős: Tóth Tihamér polgármester

3.

Magyar Falu Program — pályázati lehetőségek
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester (írásos)

Tóth Tihamér polgármester felkérésére a jegyző tájékoztatta a képviselő—testületet, hogy
a Magyar Falu
Program keretében lehetőség van pályázat benyújtására. A pályázat ,,Orvosi eszköz" címmel
jelent meg,

azonban a védőnői szolgálat tekintetében is lehet támogatási igényt benyújtani. Csonkáné Lengyel Eszter védőnővel a Jegyző Úr többször egyeztetett, mivel a védőnői szolgálat bútorzata, eszközei elavultak,

hiányosak, amit a járási vezető védőnő is jelzett. Részletes eszközés berendezéslista alapján a szükséges bútorzatra, eszközökre árajánlatok lettek kérve, amelyek
még pontosításra szorulnak.
A polgármester javasolta pályázat benyújtását a Magyar Falu Progra
m keretében a védőnői szolgálat
berendezésének és eszközeinek cseréjére.
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 4 igen szavazat
tal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

33/2019. (IV. 17.) önkormányzati határozata
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályáza
tot nyújt be a Magyar Falu
Program keretében meghirdetett ,,Orvosi eszköz" című alprog
ramra a védőnői szolgálat
berendezésének és eszközeinek cseréjére.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a pályáza
t benyújtásával kapcso-

latban a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. május 27.
Felelős: értelem szerint

4.

Egyebek
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester részletesen ismertette a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi tevékenységérő
l szóló tájékoztatóját és a Sal—
gótarjáni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységérő
l szóló beszámolóját.
A polgármester javasolta a tájékoztató és a beszámoló elfogadását.
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazat
tal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2019. (IV. 17.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018.
évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját és a Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester részletesen ismertette a TOP-3.2.1—16—N
G1-2017-00038 ,,Karancsság Ön—
kormányzati épületének energetikai korszerűsítése" c. pályázattal
kapcsolatban a műszaki ellenőri szol-

gáltatás lebonyolítására árajánlatok lettek kérve három cégtől, a Mátra—M
érnökiroda Kft—től, a Ovalitás
Mérnökiroda Kft-től és a TlM-FOR—ART Kft-től. A három ajánlat közül a legkedv
ezőbb a Ovalitás Mérnökiroda ajánlata.
A polgármester javasolta az ajánlat elfogadását és a szerződéskötést.

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

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2019. (lV. 17.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00038
,,Karancsság Önkormányzati épületének energetikai korszerűsítése" c. pályázat keretében
történő építési beruházás műszaki szakértői tevékenységének ellátására a Ovalitás Mérnökiroda Kft-t ajánlatát fogadja el, a feladat ellátására vele köt szerződést.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés ajánlat szerinti megkötésére és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester tájékoztatta a képviselő—testületet, hogy az !. istván Általános iskola igazgatójának kinevezésével kapcsolatban a Salgótarjáni Tankerületi Központ a Képviselő—testület véleményét kéri. Az egyetlen pályázó, Berki Gabriella pályázati anyagát megküldték az önkormányzat részére.

Május 3—áig várják a testület véleményét.
A polgármester javasolta a jelenlegi igazgatónő kinevezésének támogatását.

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

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2019. (IV. 17.) önkormányzati határozata
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja Berki Gabriellának az
I. István Altalános Iskola igazgatójává történő kinevezését.
Hata'ridő: 2019. május 3.

Felelős: Tóth Tihamér polgármester

Ajegyzö tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a földadóról szóló rendeletben foglalt határidőig senki
nem tette meg a szükséges bejelentést annak ellenére, hogy a rendelet kihirdetése múlt év októberében
megtörtént, illetve hirdetmény is közzétételre került.
Tóth Tihamér polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Jelenlét ház végleges helyszínének kialakítására nincs kivitelező.

Mivel más észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 20.50 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: karancssagéJgergihalohu

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: 2019. április 17. (szerda) 16 óra

Napirend:

1.

Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

2.

Pályázat önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

3.

Magyar Falu Program — pályázati lehetőségek
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

4.

Egyebek
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

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

Karancsság, 2019, április 11.

Tóth Tihamér
polgármester

JELENLÉTTíV

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testü
letének 2019, április 17. napján
megtartott testületi ülésén megjelentekről
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Tóth Tihamér Sándor

Polgármester

Tőzsér Dezső

alpolgármester

Durnyik József

képviselő

Hajdara Roland

képviselő

Kardos Tamás Károly

képviselő

Rácz-Berki Erzsébet

képviselő

Vidéki Attila

képviselő

Schirling István
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