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Jegyzőkönyv

Készült: Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 4. napján

15.00 órától megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Községháza — Tanácskozóterem, 3163 Karancsság, Kossuth út 64.

Jelen vannak: Oláh Nándorné polgármester

Győri Orsolya alpolgármester

Berki András képviselő

Szilvási istván képviselő

Vidéki Attila képviselő

Távol: Kiss Róbertné képviselő

Mangó istván képviselő

Meghívottak: Schiriing istván jegyző

Győriné Mojzes Anikó projektmenedzser

Az ülést vezeti: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 tagú képviselő—tes—

tület 5 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta.

Elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívására az igazgyöngy Biztos Kezdet Gyerekház infrastruktu-

ráiis háttere cimű pályázat megvalósítása kivitelezői munkáinak elvégzésére beérkezett ajánlatok elbí—

rálása, az önkormányzat könyvvizsgálatára beérkezett ajánlatok elbírálása és a közkutak megszünte—

tésének iehetőségéről szóló tájékoztatás miatt került sor. Javasolta az alábbi napirendi pontok megtár—

gyalását. Ajegyzőkönyv hitelesítő Berki András képviselő.

Napirend:

1. igazgyöngy Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális hátterének biztosítása — kivitele-

zési ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester, Győriné Mojzes Anikó projektmenedzser

2. Az önkormányzat könyvvizsgálata

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

3. Közkutak megszüntetése — tájékoztatás

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester, Szilvási istván képviselő

A képviselő—testület 5 igen szavazattal elfogadta a napirendre tett javaslatot.



1. lgazgyöngy Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális hátterének biztosítása — kivitelezési

ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester, Győriné Mojzes Anikó

Oláh Nándorné polgármester felkérésére Győriné Mojzes Anikó tájékoztatta a képviselő--testületet, hogy

Karancsság Község Önkormányzata a ,,Gyerekesély programok infrastrukturális háttere" tárgyú felhí-

vásra EFOP—2 1 .—216-2019-00136 azonosító számon regisztrált, 2019. 01. 14. napon befogadott támo-

gatási kérelmet nyújtott be. A Támogató 2019.08.28. napon kelt támogatási döntése alapján az Önkor-

mányzat 15 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült az lgazgyöngy Biztos Kezdet

Gyerekház infrastrukturális hátterének biztosítására, a Gyerekház végleges helyszínének kialakítására,

a Kossuth út 56 24/l alatti ingatlan felújítására.

A Gyerekház 4 évig működik pályázati forrásból, azt követően költségvetési forrásból finanszírozható.

Felmérés készült a szükséges munkákat illetően, melyre három cégtől lett árajánlat kérve a képviselő—

testület döntésének megfelelően.

Ezek:

TILl-GITTI Kft. 1141 Budapest, Szugló utca 82.

SUNRISE TRADE Kft.1027 Budapest Bem József u. 6 fszt.

TATTER Építő és Kereskedelmi Kft. 3162 Ságújfalu, Kossuth út 92.

Az ajánlatkérésben a legelőnyösebb ár lett megjelölve döntő tényezőként. A bontóbizottság a Sunrise

Trade Kft-vel, mint legalacsonyabb árajánlatot (13.575.403 Ft) adóval javasolja a szerződés megköté-

sét.

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

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

19/2020. (II. 4.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ,,Gyerekesély programok infra-

strukturális háttere" tárgyú, EFOP-2.1.2-16-2019-00136 azonosító számú projekt keretében

az lgazgyöngy Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális hátterének biztosítására, a Gye-

rekház végleges helyszínének kialakítására, a Kossuth út 56 24" alatti ingatlan felújítására

a SUNRISE TRADE Kft-vel (1027 Budapest Bem József u. 6 fszt.) köt szerződést.

Az ajánlati ár: 13.575.403 Ft.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Oláh Nándorné polgármester

2. Az önkormányzat könyvvizsgálata

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselő--t,estületet hogy a képviselő--testület döntése alap-

ján az önkormányzat 2015-2019. évek közötti időszaka tekintetében a könyvvizsgálat elvégzésére há-

rom árajánlat lett kérve. Elmondta, hogy a legolcsóbb 1 2.00. 000 Ft Jr ÁFA összegű ajánlatot Bata János

adta.

A polgármester javasolta Bata János megbízását.



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

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

20/2020. (II. 4.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015-2019.

évek közötti időszaka tekintetében a könyvvizsgálat elvégzésével Bata Jánost bízza meg

1 .200.000 Ft -l- ÁFA összegért.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízással kapcsolatos ügyinté-

zesre.

Határidő: azonnal

Felelős: Oláh Nándorné polgármester

Schirling István jegyző tájékoztatta a képviselő—testületet, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól

szóló törvény szerint a gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűsé-

géért a polgármester felelős, valamint, hogy kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztetheti nem kő—

telező feladat ellátása. Javasolta, hogy várják meg a költségvetés elfogadását.

3. Közkutak megszüntetése — tájékoztatás

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselő—testületet, hogy Szécsényben voltak a Vízműnél

érdeklődni, hogy hogyan tudnának segíteni a rászorulóknak, mivel sokaknak több százezer forint tarto-

zása van.

Szilvási István képviselő elmondta, hogy 500 m-en belül kell biztosítani ivóvizet. Ismertette a településen

található közkutakról készített előterjesztést. (Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Mivel más észrevétel, hozzászólás nem hangzogtéultaawjgaz,—gármester az ülést 17.30 órakor bezárta.
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jegyzőkönyv hitelesítő


