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Jegyzőkönyv

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2022. július 15.



Jegyzőkönyv

Készült: Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 2022. július 15. napján

16.00 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

Tóth Klára képviselő

Tóth Tibor képviselő

Vidéki Attila képviselő

Távol:

Meghívottak: Schirling István jegyző

Az ülést vezeti: Oláh Nándorné polgármester

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

tület 7 tagjajelen van, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta. Elmondta, hogy a rend-

kívüli ülés telefonon történt összehívására nehány halaszthatatlan ügy megtárgyalása miatt volt szük—

ség.

Javasolta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását. A jegyzőkönyv hitelesítő Győri Orsolya alpolgár—

mester.

Napirend:

1. Magyar Falu Program — ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

2. Augusztus 21. - Falunap

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

3. A ,,Karancsságért" elismerő cím adományozása — zárt ülés

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

A képviselő—testület 7 igen szavazattal elfogadta a napirendre tettjavaslatot.



1. Magyar Falu Program — ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Olah Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselö—testületet, hogy az ,,Önkormányzati tulajdonban

lévő ingatlanok fejlesztése" célú, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-ÖTlK/2022/6_

kódszámú pályázaton, 1183/3009/1496/5/2022 számú támogatói okirat alapján elnyert pályázati forrás—

ból megvalósuló eszközbeszerzéssel kapcsolatban a szinpad beszerzésére az ajánlatok beérkeztek

Ismertette az ajánlatokat.

- Aréna Show Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2.912.872 Ft

— Giant Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 5.132.600 Ft

- Metallum—tech Kft. 3.716.020 Ft

A polgármesterjavasolta a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevővel, az Aréna Show Kereskedelmi

és Szolgáltató Kft.—vel a szinpad beszerzésére a szerződés megkötését,

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

50/2022. (VII. 15.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ,,Önkormányzati tulajdonban

lévő ingatlanok fejlesztése" célú, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-

ÖTlK12022/6. kódszámú pályázaton, 1183/3009I1496I512022 számú támogatói okirat alapján

elnyert pályázati forrásból megvalósuló eszközbeszerzéssel kapcsolatban a szinpad be-

szerzésére az Aréna Show Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (6000 Kecskemét, Kistemp-

lom u.7.), mint legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést.

Az ajánlati ár (bruttó): 2.912.872 Ft.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges

jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselö—testületet, hogy az ,,Önkormányzati tulajdonban

lévő ingatlanok fejlesztése" célú, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP—ÖTlK/2022/6.

kódszámú pályázaton, 1183/3009/1496/5/2022 számú támogatói okirat alapján elnyert pályázati forrás-

ból megvalósuló eszközbeszerzéssel kapcsolatban a hangtechnika beszerzésére az ajánlatok beérkez—

tek. Ismertette az ajánlatokat.

- DJSoundLight Kft. 561 .708 Ft

- Elimex Kft. 591 .456 Ft

- Giant Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 558.890 Ft

A polgármesterjavasolta a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevővel, a Giant Kereskedelmi és Szol—

gáltató Kft. —vel a színpad beszerzésére a szerződés megkötését.



Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete ? igen szavazattal az alábbi határozatot hoztaj

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

51/2022. (VII. 15.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ,,Önkormányzati tulajdonban

lévő ingatlanok fejlesztése" célú, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP—

ÖTIK12022I6. kódszámú pályázaton, 1183/3009I1496/5I2022 számú támogatói okirat alapján

elnyert pályázati forrásból megvalósuló eszközbeszerzéssel kapcsolatban a hangtechnika

beszerzésére a Giant Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (8000 Székesfehérvár, Józ$ef

Attila utca 41. 3/1.), mint legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést.

Az ajánlati ár (bruttó): 558.890 Ft.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges

jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselö-testületet, hogy az ,,Önkormányzati tulajdonban

lévő ingatlanok fejlesztése" célú, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP—OTlK/2022/6.

kódszámú pályázaton, 1183/3009/1496/5/2022 számú támogatói okirat alapján elnyert pályázati forrás-

ból megvalósuló eszközbeszerzéssel kapcsolatban a fénytechnika beszerzésére az ajánlatok beérkez-

tek. Ismertette az ajánlatokat.

- DJSoundLight Kft. 690.228 Ft

- Elimex Kft. 770.255 Ft

- Giant Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 682.800 Ft

A polgármesterjavasolta a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevővel, a Giant Kereskedelmi és Szol-

gáltató Kft. —vel a szinpad beszerzésére a szerződés megkötését.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

52/2022. (VII. 15.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ,,Önkormányzati tulajdonban

lévő ingatlanok fejlesztése" célú, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-

ÖTIK12022I6. kódszámú pályázaton, 1183/300911496/5l2022 számú támogatói okirat alapján

elnyert pályázati forrásból megvalósuló eszközbeszerzéssel kapcsolatban a fénytechnika

beszerzésére a Giant Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (8000 Székesfehérvár, József

Attila utca 41. 3/1.), mint legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést.

Az ajánlati ár (bruttó): 682.800 Ft.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges

jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Oláh Nándorné polgármester

2. Augusztus 21. - Falunap

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselö—testületet, hogy augusztus 21-én kerülne sor a

falunap megtartására, amelyen a meghívott vendégek köszöntöi után kulturális és szórakoztató műsor

kerülne megtartásra. A sztárvendég Bódi Guszti és Bódi Margó lenne, akik 18 órától lépnének fel. A



program elejen kerülne sor a pedagógus emlékérem átadására és a ,,Karancsságért" elismerő cím ado-

mányozására is.

A polgármesterjavasolta 2022. augusztus 21-én a falunap megtartását.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta;

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

53/2022. (VII. 15.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. augusztus 21-én falunapot

tart.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Oláh Nándorné polgármester

3. A ,,Karancsságért" elismerő cím adományozása — zárt ülés

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester a ,,Karancsságért" elismerő cím adományozásának megtárgyalására zárt

ülést rendelt el.
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JELENLÉTI ív

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. július 15. napján megtartott ülésén megjelentekről

Oláh Nándorné

Győri Orsolya

Berki András

Tóth Klára

Tóth Tibor

Szilvási István

Vidéki Attila
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