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Jegyzőkönyv

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. június 27.



Jegyzőkönyv

Készült: Karancssa'g Község Önkormányzata Képviselő—testülete 2019. június 27. napján

10.00 órától megtartott rendkívüli ülésérői

Az ülés helye: Községháza — Tanácskozóterem Karancsság, Kossuth út 64.

Jelen vannak: Tóth Tihamér polgármester

Durnyik József képviselő

Hajdara Roland képviselő

Vidéki Attila képviselő

Távol: Tőzsér Dezső alpolgármester

Kardos Tamás Károly képviselő

Rácz-Berki Erzsébet képviselő

Meghívottak: Schirling 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 képviselő-testületet, hogy a rendkívüli ülés telefonon történő összehívására részben a

jegyző javaslatára a köztartozás—mentes adózói adatbázissal és a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos

tájékoztató miatt, illetve a ,,Karancsság önkormányzati épületének energetikai korszerűsítése" cimű,

TOP—321—16—NG1—2017—00038 azonosító számú pályázattal kapcsolatos költségnövekmény—igény be—

nyújtásához szükséges döntés módosítása miatt, a karancssaginfo oldalon megjelent lakosságot érintő

riadalomkeltés miatt került sor, de a NEDHUNFARM Kft. kérelmének és egyebek megtárgyalására is

sor kerülne. A jegyzőkönyv hitelesítő Hajdara Roland képviselő.

Javasolta az alábbi napirend elfogadását.

Napirend:

1. A köztartozás-mentes adózói adatbázissal és a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos tá-

jékoztatás

Előterjesztő: Schirling ish/án jegyző

2. TOP-3.2.1-16-NG1—2017-00038 azonosító számú, a ,,Karancsság önkormányzati épületé-

nek energetikai korszerűsítése" című pályázattal kapcsolatos költségnövekmény-igény-

ről szóló döntés módosítása

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

3. A karancssag.info oldalon megjelent, a lakosságot érintő riadalomkeltés

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

4. NEDHUNFARM Kft. kérelme

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

5. Egyebek

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

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



1. A köztartozás-mentes adózói adatbázissal és a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos tájékoz-

tatás

Előterjesztő: Schirling istván jegyző

A jegyző részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet a köztartozás—mentes adózói adatbázissal és a

vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos képviselői kötelezettségekről, illetve az összeférhetetlenségi eljá—

rásról. Minden testületi tagnak átadta az ezekről szóló részletes, három oldalas tájékoztatót. (a tájékoz-

tató a jegyzőkönyvhöz csatolva) Elmondta, hogy a testület tagjai közül csak a polgármester és Vidéki

Attila képviselő szerepel jelenleg az adatbázisban.

Elmondta, hogy a NAV felé is megtörtént a képviselők bejelentése.

Ajegyző tájékoztatta a képviselö—testületet, hogy a Vagyonnyilatkozat Kezelő és Ellenőrző Bizottságnak

jelenleg két tagja van a képviselői lemondások miatt. Szükséges a harmadik tag megválasztása. Az

elnök Hajdara Roland képviselő, az egyik tag Durnyik József képviselő.

Hajdara Roland képviselő javasolta a bizottság harmadik tagjának megválasztását a következő ülésre

halasztani, mivel jelenleg három képviselő nincs jelen az ülésen.

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

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

50/2019. (Vl. 27.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozat Kezelő és El-

lenőrző Bizottság harmadik tagjának megválasztását a következő testületi ülésre halasztja.

Határidő: értelem szerint

Feleiős: Tóth Tihamér polgármester

2. TOP-3.2.1-16—NG1-2017-00038 azonosító számú, a ,,Karancsság önkormányzati épületének

energetikai korszerűsítése" című pályázattal kapcsolatos költségnövekmény-igényről szóló

döntés módositása

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester tájékoztatta a képviselö—testületet, hogy a június 18—i ülésen hozott döntést

szükséges módosítani, kiegészíteni a kiosztott határozati javaslat szerint, mivel a két épület költségeit

külön kell feltüntetni. (a határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva)

A polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását.



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

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének

51/2019. (VI. 27.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 48/2019. (VI. 18.) számú határo-

zatát az alábbiak szerint módosítja:

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a TOP-3.2.1-1 6-

NG1-2017-00038 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 meg-

felelő - 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 önkor-

mányzati épületének energetikai korszerűsítése, TOP-3.2.1-1 6-NG1-2017-00038

- A projekt megvalósítási helyszínének cime, helyrajzi száma:

1. 3163 Karancsság, Kossuth út 60.; hrsz.: 22

2. 3163 Karancsság, Kossgth út 64.; hrsz.: 20

- A felhívás száma TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

- A projekt költségei:
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

      

Építés beruházás Nettó ÁFA Bruttó

Hivatal

Támogatási szerző- 25 345 000 6 843 150 Ft 32 188 150 Ft

dés Ft

Közbeszerzés sze- 29 841 858 8 057 302 Ft 37 899 160 Ft

rinti költség Ft

Költségnövekmény 5 711 010 Ft

Orvosi rendelő

Támogatási szerző- 9 000 000 Ft 2 430 000 Ft 11 430 000 Ft

dés

Közbeszerzés sze- 9 480 426 Ft 2 559 715 Ft 12 040 141 Ft

rinti költség

Költségnövekmény 610 141 Ft

Költségnövekmény összesen 6 321 151 Ft

Kötelező nyilvánosság költségmegtakarítás 15 470 Ft

Közbeszerzési költségek költségmegtakarítás 1 650 Ft

Költségnövekmény igény 6 304 031 Ft

Támogatás összege (Ft): bruttó: 50 326 090 Ft

Különbözet: 6 304 031 Ft
 

Projekt megnövelt összköltsége: 56 630 121 Ft

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy'a fenti projekt megvalósítása ér-

dekében, az Allamkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Allampénztári Iroda Pályázati Tá-

mogatások Osztályához a fenti

6 304 031 Ft összegű költségnövekmény támogatására az igényt benyújtsa, az ezzel kap-

csolatos ügyekben eljárjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Tihamér polgármester



3. A karancssag.info oldalon megjelent, a lakosságot érintő riadalomkeltés

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester tájékoztatta a képviselö-testületet, hogy a karancssag.into internetes olda-

lon megjelent egy, a közvilágítás kikapcsolásával fenyegető írás, mely miatt a lakosság részéről sokan

aggódva keresték meg. A riogatás természetesen alaptalan, a közvilágítási számlák időben ki vannak

fizetve, a kikapcsolásra nem kerülhet sor. Mivel a lakosságban riadalmat keltett ez az álhír, így a rend-

őrséggel is fel lett véve a kapcsolat. Már egyeztetés is történt, mivel több büntetőjogi tényállást is érinthet

ez a cselekmény. Amennyiben folytatódik a lakosság körében az ilyen jellegű félelemkeltés az önkor—

mányzat meg fogja tenni a szükséges lépéseket. Ha ez büntetőjogi tényállást is megvalósít, akkor ter—

mészetesen feljelentéssel kell élni.

A képviselö—testület tudomása szerint az oldalt T. Gábor helyi lakos üzemelteti és vélhetően ebben köz-

reműködik ifjabb H. Zoltán is.

4. NEDHUNFARM Kft. kérelme

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester felkérésére a jegyző ismertette dr. Kertész Omer kérelmét, melyet másolat-

ban minden képviselő megkapott. (a kérelem a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Hajdara Roland képviselö javasolta, hogy a testület támogassa a fejlesztési szándékot, de a Település—

rendezési terv módosítását érintő elképzelések tekintetében részletes dokumentáció benyújtását kérje

a fejlesztés tekintetében.

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

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének

521201 9. (VI. 27.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a NEDHUNFARM Kft.

fejlesztési szándékát, de a Településrendezési terv módosítását érintő elképzelések tekin-

tetében részletes dokumentáció benyújtását kéri a fejlesztés tekintetében.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Tóth Tihamér polgármester

5. Egyebek

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester felkérésére a jegyző tájékoztatta a képviselö—testületet, hogy Ságújfalu Köz-

ség Önkormányzata Képviselő-testülete a már korábban is említett területrész átadás tekintetében te-

rület átcsatolásl vázrajzot készíttetett, mely szintén kiosztásra került másolatban. (a vázrajz a jegyző-

könyvhöz csatolva) A vázrajz alapja lehet egy régóta húzódó kérdés megoldásának.

A jegyző tájékoztatta a képviselö—testületet, hogy az önkormányzati tulajdonú földek értékesítésével

kapcsolatos szerződések kifüggesztési ideje letelt, az adás—vételi szerződések bejegyzésének nincs

akadálya.

A képviselők javasolták, hogy a földek értékesítéséből befolyó teljes összeg az útfelújítást végző vállal—

kozás, a Dépszol Plusz Kft. felé fennálló tartozás rendezésére legyen felhasználva.



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

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

53/2019. (Vl. 27.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú föld-

területek értékesítéséből befolyó teljes összeget a Dépszol Plusz Kft. felé fennálló tartozás

rendezésére forditja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az önkormányzati tulaj-

donú földterületek értékesítéséből befolyó teljes összegnek a Dépszol Plusz Kft. részére

történő elutalásáról.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Tóth Tihamér polgármester

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

gért" elismerő cím adományozásáról szóló rendelet alapján az elismerésben részesülő 20—25 grammos,

14 karátos aranygyűrűt kap. Ilyen súlyú gyűrűt nem lehet üzletben vásárolni, illetve nem is viselhető a

mérete és súlya miatt.

A polgármesterjavasolta a gyűrű súlyának csökkentését tartalmazó rendelettervezet előkészítésével a

jegyző megbízását.

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

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5412019. (VI. 27.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ,,Karancsságért" elismerő cím

adományozásáról szóló rendeletben az elismerésben részesülőnek adandó gyűrű tekinte-

tében a gyűrű súlyának csökkentését tartalmazó rendelettervezet előkészítésével meg—

bízza a jegyzőt.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester tájékoztatta a képviselő—testületet, hogy a Római Katolikus Egyház a ko—

rábbi években kapott 50 ezer forint összegű támogatást. Ez tulajdonképpen részben annak kompenzá—

lása, hogy a ravatalozóban a hűtő áramellátása a templom hálózatáról van megoldva.

A polgármester javasolta az Egyháznak 50 ezer forint támogatás nyújtását.

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

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

55/2019. (Vi. 27.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Római Katolikus Egyház ré-

szére 50.000 Ft támogatást nyújt.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Tihamér polgármester



Tóth Tihamér polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az óvoda működésével kapcsolat-

ban jelzések erkeztek, melyeket tisztázni szükséges. Elsősorban a nyitvatartás, az óvodai ,,szünetek"

melyről pontos információra lenne szükség, mivel ez a kapott támogatásokkal történő elszámolás vo—

natkozásában is probléma lehet.

A polgármester javasolta a következő testületi ülésre, július 23-ára az óvodavezető-helyettes meghívá—

sát annak érdekében, hogy számoljon be az óvoda működésérői.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testüiete 4 igen szavazattat az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

56/2019. (VI. 27.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az óvodavezető-helyettest,

hogy a 2019 július 23-án tartandó képviselő-testületi ülésen számoljon be a Karancssági

Kerekerdő Óvoda működéséről.

Határidő: értelem szerint

Felelős: a döntésről szóló értesítés tekintetében Tóth Tihamér polgarmester

Mivel más észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 12.40 órakor bezárta.
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Napirend

A köztartozás-mentes adózói adatbázissal és a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos

tájékoztatás

Előterjesztő: Schirling István jegyző

TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00038 azonosító számú, a ,,Karancsság önkormányzati

épületének energetikai korszerűsítése" című pályázattal kapcsolatos

költségnövekmény-igényről szóló döntés módosítása

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

A karancssag.info oldalon megjelent, a lakosságot érintő riadalomkeltés

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

NEDHUNFARM Kft. kérelme

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Egyebek

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester



JELENLÉTI ív

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testüietének 2019. június 27. napján megtartott

Tóth Tihamér Sándor

Tőzsér Deaső

Durnyik József

Hajdara Roland

Kardos Tamás Károly

Rácz-Berki Erzsébet

Vidéki Attila

Schírling Istva'n

rendkívüEi testületi ülésén megjelentekröl
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Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Karancssági Kirendettsége

3163 Karancsság, Kossuth út 64.

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

e-mail: karancssagggergihalohu

  

Táiékoztatás a települési képviselő részére

Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXlX. törvény értelmében:

39. § (1) Az önkormányzati képviseiő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-

jétől számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az ön—

kormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő há—

zas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt: hozzátartozó) a melléklet sze—

rinti vagyonnyilatkozatát.

(2) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az önkormányzati

képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást,

költségtérítést nem kaphat.

(3) A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság (a továbbiak-

ban: vagyonnyilatkozat—vizsgáló bizottság) tartja nyilván és ellenőrzi. Az önkormányzati képviselő va-

gyonnyilatkozata - az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével - közérdekből nyilvá—

Összeférhetetlenségi eljárásról

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXlX. törvény értelmében:

36. § (1) Az önkormányzati képviselő, valaminta képviselő—testület bizottságának nem képviseiő tagja

nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megin—

gathatja, továbbá nem lehet

a) országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el, amelyre kineve-

zését, megbizatását az Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, Kormánytól, Kormány tagjától vagy az

Országgyűlés, Kormány alárendeltségébe tartozó szervtől (vezetőjétől) kapta, kivéve

aa) ha ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá

eső szellemi tevékenységet lát el, illetve nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban áll;

ab) egészségügyi intézmény főigazgatója, gazdasági vezetője, orvos, egészségügyi dolgozó, közneve—

Iési intézmény vezetője, foglalkoztatottja, szociális intézmény vezetője, foglalkoztatottja, gyermekjóléti

és gyermekvédelmi intézmény vezetője, foglalkoztatottja;

b) központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője;

0) állami tisztviselő, kormánytisztviselő olyan államigazgatási szervnéi, amelynek illetékességi területén

az adott önkormányzat működik;



Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Karancssági Kirendeltsége

3163 Karancsság, Kossuth út 64.

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

e-mail: karancssagggergihalohu

___—%m—

d) a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos vagy szerződéses állományú

 

tagja, rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Örség vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állo-

mányú tagja;

e) jegyző (főjegyző), aljegyző, továbbá ugyanazon önkormányzat polgármesteri hivatalának vagy közös

önkormányzati hivatalának köztisztviselője, alkalmazottja;

:? más települési önkormányzatnái képviselő;

9) más települési önkormányzatnál polgármester, alpolgármester;

h) a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, to-

vábbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gaz—

dasági társaság legfőbb szervének - kivéve, ha a gazdasági társaság legfőbb szerve a képviselő—testü—

let -, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja;

!) médiatartalom-szolgáltató természetes személy, jogi személy, gazdasági társaság legfőbb szervének,

ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja.

(2) A települési önkormányzati képviselő nem lehet a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, főpolgármes-

ter, főpolgármester-helyettes.

37. § (1) Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy az

összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon belül köteles megszüntetni.

(2) Ha az önkormányzati képviselő az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tett eleget,

bármely önkormányzati képviselő vagy bizottság indítványára - az összeférhetetlenséggel kapcsolatos

feladatokat ellátó bizottság javaslata alapján - a képviselő-testület a következő ülésén, legkésőbb

az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő harminc napon belül határo-

zattal megállapítja az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények fennállását, és kimondja az

összeférhetetlenséget.

(7) Az önkormányzati képviselő tisztsége a képviselő-testület összeférhetetlenséget megállapító

határozata — ha az ellen a rendelkezésre álló határidő alatt jogorvoslat iránti kérelemmel nem éltek —

meghozatalának napján, jogorvoslati kérelem előterjesztése esetén a jogerős bírósági döntés napján

szűnik meg.

Köztartozásmentes adatbázisba való bejelentkezési kötelezettség ről

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXlX. törvény 38. § (4) bekezdése értelmé-

ben:

(4) Az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérel-

mezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói

adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). Az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő
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felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a kép-

 

viselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. Amennyiben az állami

adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő

az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban érte—

síti a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.

Kérelem adatbázisba való felvétel iránt:

Az állami adóhatóság az adózó erre irányuló kérelme alapján, a kérelem benyújtásának hónapját követő

hónap 10. napján felveszi az adózót a köztartozásmentes adózói adatbázisba, ha vizsgálata alapján az

adózó a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételhez e törvényben előírt feltételeket tel-

jesiti. Az adózó külön nyilatkozik arról, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázis közzétételét meg—

előző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget

tesz/tett. A kérelem teljesitésének a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel minősül. A

kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható be.

Az adatbázisba történő kérelem benyújtása tárgyában a Hivatal —igény estén— segítséget nyújt.

Az adóhatóság a köztartozásmentes adózói adatbázis adatait minden hónap 10. napján frissíti. Ameny-

nyiben a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételt követően az adózó a feltételek bárme-

lyikének nem felel meg, az adóhatóság az adózót a köztartozásmentes adózói adatbázisból törli,

amelyről az adózót elektronikus úton és írásban értesíti.

A havonta frissülő adatbázisból való törlés tényéről mind az adózó (képviselö), mind a képviselő—

testület (közgyűlés), mind a fővárosi és megyei kormányhivatal értesül.

Fontos, hogy az adózás rendjéről szóló törvény értelmében mulasztási bírsággal sújtható a magán-

személy adózó, ha a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételhez valótlanul tett

külön nyilatkozatot arról, hogy az adatbázis közzétételét megelőző hónap utolsó napjáig esedé-

kes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett.

Mötv. 38. § (1) Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak az önkor-

mányzati képviselőnek a megbízatását

d) akinek az állammal, önkormányzattal szemben - a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését kö—

vetően — köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon

belül - részletfizetés vagy üzetési halasztás esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek

megfelelően - nem rendezi.
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Határozati javaslat a 48/2019. (Vl. 18.) számú önkormányzati határozat

módosítására

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

___/2019. (VI. 27.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 48/2019. (Vi. 18.) számú határozatát az

alábbiak szerint módositja:

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-

00038 azonosítási számú projekt keretében lefolytatott, ,,Karancsság önkormányzati épületének energetikai

korszerűsítése" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló, 2015. évi CXLlll. 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—3.2.1—16—NG1—2017—00038

- A projekt megvalósítási helyszínének címe, helyrajzi száma:

1. 3163 Karancsság, Kossuth út 60.; hrsz.: 22

2. 3163 Karancsság, Kossuth út 64.; hrsz.: 20

- A felhívás száma TOP-321 —16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

— A projekt költségei:
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

    

Epítés beruházás Nettó ÁFA Bruttó

Hivatal

Támogatási szerződés 25 345 000 Ft 6 843 150 Ft 32 188 150 Ft

Közbeszerzés szerinti 29 841 858 Ft 8 057 302 Ft 37 899 160 Ft

költség

Költségnövekmény 5 711 010 Ft

Orvosi rendelő

Támogatási szerződés 9 000 000 Ft 2 430 000 Ft 11 430 000 Ft

Közbeszerzés szerinti 9 480 426 Ft 2 559 715 Ft 12 040 141Ft

költség

Költségnövekmény 610 141 Ft

Költségnövekmény összesen 6 321 151 Ft

Kötelező nyilvánosság költségmegtakarítás 15 470 Ft

Közbeszerzési költségek köitségmegtakaritás 1 650 Ft

Költségnövekmény igény 6 304 031 Ft
 

Támogatás összege (Ft): bruttó: 50 326 090 Ft

Különbözet: 6 304 031 Ft

Projekt megnövelt összköltsége: 56 630 121 Ft

A képviselö-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a fenti projekt megvalósítása érdekében, az

Allamkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Allampénztári iroda Pályázati Támogatások Osztályához a fenti

6 304 031 Ft összegű költségnövekmény támogatására az igényt benyújtsa, az ezzel kapcsolatos

ügyekben eljárjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Tihamér polgármester
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".Karancsság Község Önkormányzatának Képviselo: testülete részére

Tisztelt Képviselői testület!

Alulírott Dr. Kertész Omer (születési név: , született: ,. ' " ;.
' !, anyja neve: ( '*'—fz' Személyi igazolványszáma: személyi
azonosító: adószáma.- magyar állampolgár, lakcím: 3163
Karancsság, Újtelepi út 11.) mint a NEDHUNFARM Mezőgazdasági, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3163 Karancsság, Újmajor 049/2 hrsz.;
cégjegyzékszám: 12-09—003178; adószám: 11753056-2-12; statisztikai számjel: 11753056-
0146-113—12., a továbbiakban: Társaság) ügyvezetője tájékoztatni kívánom a T, Képviselői
testületet, hogy a Társaság fejleszteni kívánja a tulajdonát képező majoron és a hozzá tartozó
egyéb területeken található, a Társaság által használt épületeket és a bennük található
gépészetet, valamint a Társaság által megpályázott vágóhíd építési támogatás elnyerése
esetén vágóhidat kíván épiteni ezen területen.

Meglátásom szerint ezen fejlesztések Karancsság Községre, és annak lakosaira nézve is
. előnyösek lennének.

Fentiekre tekintettel, az alábbi

;:
kérelmet

terjesztem elő.

Kérem Karancsság Község Önkormányzatát, hogy hozzon határozatot a Társaság tulajdonát
képező Karancsság 048/1, 049/2, 048/14 helyrajziszámú ingatlanok különleges mezőgazdasági
vállalkozási övezetté minősítése iránti eljárás megindításáról.

-

A fenti eljárás sikere érdekében kérem továbbá a T. Önkormányzatot, hogy a község gazdaságiteljesítő képessége, és fejlődése érdekében, határozattal minősítsen minden, a fentiekbenmegjelölt ingatlant, az azokat érintő és legalább 50 millió Ft bruttó értékű beruházás eseténkiemelt fejlesztési területnek.

Továbbá, jelen kérelmem aláírásával vállalom, hogy a fentiekben megjelölt eljárások során, akizárólag ezen eljárások lefolytatása miatt a T. Önkormányzat oldalán felmerülő mindenköltséget és díjat, számla ellenében, megtérít a Társaság a T. Önkormányzatnak. Tájékoztatom! a T. Képviselő testületet, hogy ennek érdekében a Társaság nyitott egy erre irányuló szerződésmegkötésére a T. Képviselő testülettei.

Karancsság, 2019. Ég.-ÉJ -

Tisztelettei,

a'

Dr. Kertész Omer

NEDHUNFARM Kft. képviseletében

* NFARM KFTt xx
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