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Jegyzőkönyv
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. június 18.

Jegyzőkönyv

Készült:

Karanosság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 2019. június 18. napján
10.00 órától megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye:

Községháza — Tanácskozóterem Karancsság, Kossuth út 64.

Jelen vannak:

Tóth Tihamér polgármester
Durnyik József képviselő
Hajdára Roland képviselö
Vidéki Attila képviselő

Távol:

Kardos Tamás Károly képviselő
Rácz-Berki Erzsébet képviselő
Tőzsér Dezső alpolgármester

Meghivottak:

Schiriing István jegyző

Az ülést vezeti:

Tóth Tihamér polgármester

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

let 4 tagja jelen van, a képviselő—testület határozatképes, az ülést megnyitotta.
Tájékoztatta a képviselö-testületet, hogy a rendkivüli ütés telefonon történő összehívására a ,,Karancs—
ság önkormányzati épületének energetikai korszerűsítése" cimű, TOP—3.2.1—16—NG1-2017-00038 azonosító számú pályázattal kapcsolatos költségnövekmény—igény benyújtásához szükséges döntés meg-

hozatala miatt került sor, de egyebek megtárgyalására is sor kerülne. A jegyzőkönyv hitelesítő Vidéki
Attila képviselő.

Javasolta az alábbi napirend elfogadását.

Napirend:
1.

TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00038 azonosító számú, a ,,Karancsság önkormányzati épületének energetikai korszerűsítése" című pályázattal kapcsolatos költségnövekmény-igény
benyújtása
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

2.

Egyebek

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

A képviselő—testület 4 igen szavazattal elfogadta a napirendre tett javaslatot.

1.

TOP—3.2.1-16-NGt-2017-00038 azonosító számú, a ,,Karancsság önkormányzati épületének
energetikai korszerűsítése" című pályázattal kapcsolatos költségnövekmény-igény benyújtása

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Karancsság Község Önkormányzata a Területi és Településfejlesztési Operatív Program Önkormány—

zati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívására TOP—3.2.t—16-NGt—2017—00038 azonosító
számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Területi és Településfejlesztési Operatív

Program Irányító Hatósága a 2017.12.20—án kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.
A Támogatási Szerződés 20180824. napján lépett hatályba.
A Támogatási Szerződés elsö módosítását a lefolytatott közbeszerzés nyertes ajánlatának ismeretében
kívánjuk benyújtani, a projekt mérföldköveinek tervezett elérési dátumai módosításával. A megvalósítás
első mérföldkövének (projekt előkészítési dokumentáció) teljesítésében bekövetkezett késedelem oka
az előkészítési tevékenységek befejezésének tolódása, a jogszabályoknak megfelelő tervek, építőipari
normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés, az akadálymentesitési
ten/fejezet elkészítése volt.
A hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere, (HlVlKE) fotovillamos rendszer, akadálymentesítés
műszaki tartalom csökkenés nélkül kell, hogy megvalósuljon a projekt alapvető céljának eléréséhez, és
ennek a bekerülési költsége a jelenlegi építőipari árviszonyok figyelembevételéve! a kérelemben jelzett
áremelkedést eredményezte.
Az ajánlattételi felhívásban eiőírt határidőig az eljárásban az Orvosi rendelő és a Községháza energetikai korszerűsítése esetében is 2 db ajánlat érkezett, melyekből a DOR—PET ÉPKER Korlátolt Felelős-

ségű Társaság által adott nettó 39 322 284 Ft Jr ÁFA ajánlat volt a legelőnyösebb. Azonban a a kötelező
nyilvánosság költségén eiért 15 470 Ft megtakarítást figyelembe véve is a kivitelezés költségei össze—
sen bruttó 6 305 681 Ft—tal haladják meg a költségvetésben rendelkezésre álló összeget.
A Felhívás szakmai jellegű belső költségvetési korlátjainak megfelelően megállapítható, hogy jeienleg
üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése: 3357
002 egyenérték _jt). A TOP—32.146 számú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című
felhivás szerinti UHG fajlagos korlát: 1 500 000 Ft/COZ egyenérték (t) tekintetében a TOR—32.146—
NG'l-2017—00038 azonosítószámú projekt vállalt műszaki szakmai tartalma szerinti becsült UHG meg—

takarítás nem felel meg a fajlagos korlátnak a költségnövekmény tigyelembevételével.
A fentieket összegezve megállapítható, hogy a projektet a támogatási szerződésben előírt tartalommal
a megjelölt 2020. szeptember 30. napjáig Önkormányzatunk nem tudja megvalósítani a kérelmezett
költségnövekményi igény jóváhagyása nélkül, tekintettel arra, hogy ekkora összegben nem rendelkezik

a települési önkormányzat saját erövel.
Annak érdekében, hogy a 2017. december 20. napján kelt támogatói döntésben rögzített beruházás
megvalósulhasson, kérelmezni szükséges az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek
költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (ll. 1.) Korm. rendelet szerinti költségnövek—
ményt. Javasolta a határozati javasiat elfogadását.
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 4 igen szavazattal az aiábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2019. (VI. 18.) önkormányzati határozata
Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a TOP-3.2.1-1 6NG1-2017-00038 azonosítási számú projekt keretében lefolytatott, ,,Karancsság önkor-

mányzati épületének energetikai korszerűsítése" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló, 2015.
évi CXLI". törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § szerinti — nyílt eljárás szabályainak megfelelő - közbeszerzési eljárásban az adott ajánlatok mindegyike meghaladja a Kbt. szerinti,
rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
A projekt adatai:

- A projekt címe, a támogatási kérelemben megjelölttel összhangban: Karancsság önkormányzati épületének energetikai korszerűsítése, TOP-3.2.t-16-NG1 -2017-00038
- A projekt megvalósítási helyszínének címe, helyrajzi száma:
1.
2.

3163 Karancsság, Kossuth út GG.; hrsz.: 22
3163 Karancsság, Kossuth út 64.; hrsz.: 20

- A felhívás száma TOP-32.146 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

- A projekt költségei:
Epités beruházás
Nettó
AFA
Támogatási szerződés 34 345 000 Ft
9 273 150 Ft
Nyertes ajánlat
39 322 284 Ft
10 617 017 Ft
Különbözet
Kötelező nyilvánosság költségmegtakarítás
Költség növekmény igény
Támogatás összege (Ft): bruttó:
Költség növekmény igény:
Projekt megnövelt összköltsége:

Bruttó
43 618 150
49 939 301
6 321 151
- 15 470
6 305 681

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

50 326 090 Ft
6 305 681 Ft
56 631 771 Ft

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogya fenti projekt megvalósítása ér-

dekében, az Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Állampénztári lroda Pályázati Támogatások Osztályához a fenti 6 305 681 Ft összegű költségnövekmény támogatására az

igényt benyújtsa, az ezzel kapcsolatos ügyekben eljárjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Tihamér polgármester

2.

Egyebek

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester
Tóth Tihamér polgármester felkérésére a jegyző tájékoztatta a képviselő—testületet, hogy a Ságújfalui

Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi beszámolójának elfogadására nem került sor, közös testületi
ülés nem lett összehivva. A közös hivatali megállapodásban foglaltak szerint erre sor kellett volna, hogy
kerüljön. Problémát okoz, hogy a közös hivatal költségvetésében a karancssági könyvelés éves költsé—
geinek csak töredéke került elfogadásra. A költségvetés elfogadásakor arról volt szó, hogy ennek át—
gondolására sor fog kerülni és rendezésre kerül. A közös hivatal a dologi kiadások előirányzatán meg—
takarítással rendelkezik az informatikai rendszergazdai és az informatikai biztonsági kiadásokra betervezett összegek terhére, amelyből részben fedezhető lenne a közös hivatali feladatellátás körébe tar—
tozó könyvelést végző cég megbízási díjának költsége. Az erre betervezett összeg négy havi költséget
sem fedezett.
Hajdara Roland képviselö javasolta, hogy a képviselő—testület kezdeményezze, hogy a közös hivatal ez

évi kiadásai tekintetében, május 31—i zárással készüljön beszámoió, melyet közös ülésen vitassanak
meg a testületek, illetve a költségvetés elfogadásakor megbeszéltek szerint a közös hivatal költségve—
tését vizsgálják felül, különös tekintettel a Karancsság könyvelését végző cég költségeinek rendezését
illetően.

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

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
491201 9. (VI. 18.) önkormányzati határozata
Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy a Ságújfalui
Közös Onkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásai tekintetében, május 31 -i zárással készüljön beszámoló, melyet közös ülésen vitassanak meg a közös hivatalhoz tartozó önkor—
mányzatok képviselő-testületei, illetve a költségvetés elfogadásakor megbeszéltek szerint
a közös hivatal költségvetését vizsgálják felül, különös tekintettel a Karancsság könyvelését végző cég költségeinek rendezését illetően.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Tóth Tihamér polgármester

Vidéki Attila képviselő elmondta, hogy lakossági kérés, hogy a Rákóczi úti ingatlanok mögötti árkot az
önkormányzat takarittassa ki, illetve tájékoztatta a képviselö—testületet, hogy a buszmegálló egyik tartó
oszlopa ki van lazulva.

Mivel más észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 12.10 órakor bezárta.
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Schirling lstvá

polgármester

Vidéki Attila
jegyzőkönyv hitelesítő
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