Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT:

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április hó 13.
napján 9.00 órától tartott rendkívüli üléséről.

JELEN VANNAK:

Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dobrocsi Lénárd,
Fazekas János, Huszár Péter, Lombos István, Pulay László, Reznicsek Ferencné,
Siket Béla, Szedlák Sándor és Zolnyánszki Zsolt képviselők

HIVATALBÓL JELEN VAN:

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető

Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy testület határozatképes (12
képviselőből 11 jelen van, Orosz Bernadett távolmaradását előre jelezte) és megnyitja azt.
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e valakinek kérdése, észrevétele? Nincs.
A Polgármester javasolja napirendre venni az ülés előtt kiosztott „a Sourcing Hungary Kft. által szervezett
csoportos földgáz energia közbeszerzéshez történő csatlakozásra” című előterjesztést.
Más javaslat nem lévén, a Polgármester szavazásra bocsátja a napirendre-vételre vonatkozó javaslatot,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
A Polgármester szavazásra bocsátja a kiegészített napirendet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11
igen szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:
1.) Előterjesztés az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás INTERREG
visszatérítendő támogatásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

SK-HU

pályázatának

2.) Előterjesztés a Sourcing Hungary Kft. által szervezett csoportos földgáz energia közbeszerzéshez
történő csatlakozásra
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
N a p i r e n d:
1.) Előterjesztés az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás INTERREG SK-HU pályázatának
visszatérítendő támogatásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Ezután megnyitja a napirend vitáját. Kérdés,
vélemény az előterjesztéssel kapcsolatosan?
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Szedlák Sándor: Ez egy utófinanszírozott projekt. Teljesítés után fizetnek. Mi 11,5 millió Ft-tal támogatjuk
a projekt megvalósulását. Ez az összeg gyakorlatilag a projekt Balassagyarmatot érintő összköltségének
a fele. Gond van ugye, az előleggel. A kérdésem arra irányul, hogy mi van, ha nem lesz erre európai
uniós támogatás?
Medvácz Lajos polgármester: Ez már megvan. Ezt az INTERREG-es szerződést már aláírtuk. Többször
tárgyaltunk az irányító hatósággal. Ez határon átnyúló európai uniós támogatást jelent.
Csach Gábor alpolgármester: Annyival egészíteném ki, hogy az INTERREG pályázat határon átnyúló
pályázatot jelent, és nem adják oda előre az egész összeget, csak rész előleget adnak. A pályázati
mérföldkövek előbb voltak jóváhagyva, mint ahogy a támogatási szerződést megkötöttük, ezért vannak a
csúszások.
Medvácz Lajos polgármester: A finanszírozás a következőképpen zajlik: Ahogy a mérföldkövek
teljesülnek, azokat benyújtják, és utána folyamatosan finanszírozzák ezeket a részeket.
A Polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
68/2018.(IV.13.) h a t á r o z a t a
az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás INTERREG SK-HU pályázatának visszatérítendő
támogatásával kapcsolatos döntések meghozataláról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Ipoly-Táj
Területfejlesztési Társulás (székhely: 2659 Érsekvadkert, Rákóczi u. 91., nyilvántartási szám: 12-020000054; adószám: 18635449-1-12; statisztikai számjel: 18635449-9499-569-12; képviseli: Medvácz
Lajos elnök) Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében „Egy
folyóban evezünk – Az Ipoly-völgy vonzerejének növelése az itt található természeti és kulturális
értékekben rejlő potenciál kiaknázásával” című pályázatának megvalósítását.
2.) A Képviselő-testület a pályázat zökkenőmentes bonyolításához, Balassagyarmat várost érintő
részének megvalósításához az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás részére 11.500.000.- Forint
összegben visszatérítendő támogatást biztosít a 2018. évi költségvetési rendelet 8. mellékletének EU
pályázati önerő kerete terhére.
3.) A 2. pontban megjelölt támogatást Balassagyarmat Város Önkormányzata a támogatási szerződés
aláírását követő 3 napon belül folyósítja az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás által megjelölt
bankszámlára.
4.) A támogatás visszafizetésének ütemezése:
- a támogatási összeg 45 %-a 2019. május 15. napjáig,
- a támogatási összeg 30 %-a 2019. szeptember 15. napjáig,
- a támogatási összeg 25 %-a 2019. december 31. napjáig esedékes.
A teljes támogatási összeg visszafizetésének végső határideje 2019. december 31. napja.
5.) A támogatás visszafizetésének biztosítása érdekében az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás a
számlavezető pénzintézete által ellenjegyzett, Balassagyarmat Város Önkormányzata javára szóló,
valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára
vonatkozó, csak Balassagyarmat Város Önkormányzata írásbeli hozzájárulásával visszavonható
beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatot ad át a támogatási szerződés aláírásával
egyidejűleg Balassagyarmat Város Önkormányzata részére.

3

6.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges megállapodások megkötésére és
felkéri a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. április 20.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
2.) Előterjesztés a Sourcing Hungary Kft.
közbeszerzéshez történő csatlakozásra
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

által

szervezett

csoportos

földgáz

energia

Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető: Kb. 4 éve ezzel a céggel végeztetjük a közbeszerzést. Az
energia nálunk a nagyságrendjénél fogva akkor szolgáltatási közbeszerzési értékhatár alapján
közbeszerzés alá esett. Ők a közszolgálati szereplőkből (önkormányzatok vagy intézmények) összegyűjtik
az energia mennyiséget. Mindig valamelyik önkormányzat a gesztor, aki bonyolítja.
Az elsőnél volt egy nagyon jelentős árkedvezmény, elektronikus árlejtéssel csinálják a közbeszerzést. A
hozzánk tartozó másik két önkormányzathoz képest lényegesen alacsonyabbak a mi energia áraink. Ez a
villamos-energiánál és a földgáznál is működik. A gázárnak a szabályozása olyan bonyolult, hogy ez egy
külön szakma, ez a molekulaáras história. Ők figyelik a piacot, az előrejelzéseket, van mögöttük egy
szakmai háttér is a közbeszerzés lebonyolításán túl.
Ennek természetesen van díja, a Sourcing Kft-nek mi gyakorlatilag közbeszerzésként – két közbeszerzés
fut velük, a villamos-energia és a gáz – 1 millió Ft-ot, a kettőért kb. 2 millió Ft-ot fizetünk egy évben. Ők
ezért vállalják azt is, hogyha problémánk van mondjuk a számlában felszámított díjakkal, akkor azt
megvizsgálják. Nekünk ezt érdemes megtenni, a tevékenységüket szakmai hozzáértéssel végzik.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
68A/2018.(IV.13.) h a t á r o z a t a
a Sourcing Hungary Kft. által szervezett csoportos földgáz energia közbeszerzéshez történő
csatlakozásról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Sourcing Hungary
Kft. által szervezett csoportos földgáz energia közbeszerzéshez a 2018. október 1-től 2020. október
1-ig tartó szerződéses időszakra vonatkozóan.
2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata és
intézményei vonatkozásában a 2018. október 1-től 2020. október 1-ig tartó szerződéses időszakra az
1. pontot illetően a vonatkozó nyilatkozatokat, szerződéseket és dokumentumokat aláírja, valamint a
szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő. 2018. április 20.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester a napirendek elhangzása után megköszöni a testületi tagoknak a munkát, a
részvételt és 9.15 órakor az ülést bezárja.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

