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Karancsság Község Polgármesterének 1/2020. (Ill. 16.) határozata

a Karancssági Kerekerdö Ovodában rendkivüli szünet elrendeléséről

Az élet— és vagyonbiztonságot veszélytető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése,

illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása

érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.

törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva, a Karancsság Község

Önkormányzata Képviselő-testületének tagjaival történt egyeztetést követően az alábbi határozatot

hozom:

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány

megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének

megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III. 14.)

Korm. rendelet 2. §-a alapján, mint az óvoda elhelyezkedése szerinti települési önkormányzat

polgármestere a Karancssági Kerekerdö Óvodában 2020. március 17. napjától határozatlan időre

rendkívüli szünetet rendelek el.

Határidő: 2020. március 17.

Felelős: értelem szerint
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Karancsság Község Önkormányzata Polgármesterének

2/2020. (IV. 22.) számú határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

29/2020. (III. 11.) számú határozata jóváhagyásáról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában elrendelt

veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények

módosításáról szóló 2011. évi CXXVI". törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben

eljárva a Képviselő—testület feladat és hatáskörét gyakorolva a következő döntést hozom:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. március 11. napján 29/2020. (ill. 11.)

számon az alábbi határozatot hozta, melyet jóváhagyok:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Ságújfalui Közös

Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését 72.722.332 Ft főösszeggel elfogadja. A

Képviselő-testület a költségvetés 72.722.332 Ft főösszegén belül a Ságújfalui Közös

Önkormányzati Hivatal kiemelt előirányzatainak összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Kiadások:

Eredeti előirányzat (Ft) Módosított előirányzat (Ft)

- személyi juttatások 33.278.224 44.981 .758

- munkaadót terhelő járulékok 5.988.812 8.036.931

- dologi kiadások 2.556.174 17.778.674

- finanszírozási kiadások 1.924.969

Bevételek:

- finanszírozási bevétel 41 .823.210 72.722.332

A hivatal létszámkerete 12 fő.

Határidő: folyamatos

Felelős: jegyző, polgármester
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Karancsság Község Önkormányzata Polgármesterének

3/2020. (lV. 22.) számú határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

30/2020. (III. 12.) számú határozatajóváhagyásáról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában elrendelt

veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben

eljárva a Képviselő-testület feladat és hatáskörét gyakorolva a következő döntést hozom:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. március 12. napján 30/2020. (III. 12.)

számon az alábbi határozatot hozta, melyet jóváhagyok:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu Program pályázati

lehetőségeivel kapcsolatos prioritási sorrendet az alábbiak szerint határozza meg:

1. '[emető fejlesztése —temetőkerítés építése

Önkormányzati út és hídépítés, felújítás — Palóc és Rákóczi utak felújítása

Ovoda udvar — az óvoda kerítésének felújítása, udvari játszóeszközök beszerzése

Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására — gépek, eszközök beszerzése

Polgármesteri Hivatal felújítása —a hivatal belső tereinek felújítása

Nemzeti és helyi identitástudat erősítéseP
P
P
P
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Határidő: azonnal

Felelős: Oláh Nándorné polgármester
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Karancsság Község Önkormányzata Polgármesterének

4/2020. (IV. 22.) számú határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

31/2020. (III. 12.) számú határozata jóváhagyásáról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III. 11.) Korm. rendelet 1. §—ában elrendelt

veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények

módosításáról szóló 2011. évi CXXVlII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben

eljárva a Képviselő—testület feladat és hatáskörét gyakorolva a következő döntést hozom:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. március 12. napján 31/2020. (Ill. 12.)

számon az alábbi határozatot hozta, melyet jóváhagyok:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu Program

Önkormányzati út és hídépítés, felújítás célterület vonatkozásában a Palóc és Rákóczi utak

felújítására kíván pályázatot benyújtani.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Oláh Nándorné polgármester
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Karancsság Község Önkormányzata Polgármesterének

5/2020. (IV. 22.) számú határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

32/2020. (III. 12.) számú határozatajóváhagyásáról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III. 11.) Korm. rendelet 1. §—ában elrendelt

veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben

eljárva a Képviselő—testület feladat és hatáskörét gyakorolva a következő döntést hozom:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 2020. március 12. napján 32/2020. (III. 12.)

számon az alábbi határozatot hozta, melyet jóváhagyok:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt a Karancssági

Egyházközséggel, mely alapján az Egyházközség évente jogosult a villamosenergia díj

tekintetében az Onkormányzat felé történő számla kiállítására 50.000 Ft összegben.

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Oláh Nándorné polgármester
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Karancsság Község Önkormányzata Polgármesterének

6/2020. (IV. 22.) számú határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

33/2020. (III. 12.) számú határozata jóváhagyásáról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában elrendelt

veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények

módosításáról szóló 2011. évi CXXVI". törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben

eljárva a Képviselő—testület feladat és hatáskörét gyakorolva a következő döntést hozom:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. március 12. napján 33/2020. (ill. 12.)

számon az alábbi határozatot hozta, melyet jóváhagyok:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a község lakosságának és

útjainak védelmében az önkormányzati utakra súly- és sebességkorlátozó táblák

kihelyezésével kapcsolatos felméréssel és a képviselő-testület tájékoztatásával megbízza

Szilvási István képviselőt.

Határidő: azonnal

Felelős: értelem szerint
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Karancsság Község Önkormányzata Polgármesterének

7/2020. (IV. 22.) számú határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

34/2020. (III. 12.) számú határozata jóváhagyásáról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (lll. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában elrendelt

veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben

eljárva a Képviselő-testület feladat és hatáskörét gyakorolva a következő döntést hozom:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 2020. március 12. napján 34/2020. (III. 12.)

számon az alábbi határozatot hozta, melyetjóváhagyok:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete az !. istván Általános Iskolában

megszervezendő ,,Roma hét az iskolában" elnevezésű rendezvényhez, a Paramisi Társulat

cigány népmesei előadásának 80.000 Ft-költségét biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Oláh Nándorné polgármester
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Karancsság Község Önkormányzata Polgármesterének

8/2020. (IV. 22.) számú határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

35/2020. (III. 12.) számú határozata jóváhagyásáról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában elrendelt

veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben

eljárva a Képviselő-testület feladat és hatáskörét gyakorolva a következő döntést hozom:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 2020. március 12. napján 35/2020. (III. 12.)

számon az alábbi határozatot hozta, melyet jóváhagyok:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodai udvari játszóeszközök

felülvizsgálatát elvégezteti.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert az ügyintézéssel.

Határidő: azonnal

Felelős: Oláh Nándorné polgármester
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Karancsság Község Önkormányzata Polgármesterének

9/2020. (IV. 22.) számú határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

36/2020. (III. 12.) számú határozata jóváhagyásáról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában elrendelt

veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben

eljárva a Képviselő-testület feladat és hatáskörét gyakorolva a következő döntést hozom:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 2020. március 12. napján 36/2020. (Ill. 12.)

számon az alábbi határozatot hozta, melyet jóváhagyok:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Ságújfaiui védőnői körzetben

védőnői feladatokat ellátó Gergely-Varga Krisztina Noémi tartós távolléte idejére a

Karancsságon védőnői feladatokat ellátó Csonkáné Lengyel Eszter általi helyettesítéshez

Gáspár Erika járási vezető védőnő javaslata és kijelölése alapján hozzájárul.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Oláh Nándorné polgármester
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Karancsság Község Önkormányzata Polgármesterének

10/2020. (IV. 22.) számú határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

37/2020. (III. 12.) számú határozata jóváhagyásáról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában elrendelt

veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények

módosításáról szóló 2011. évi CXXVI". törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben

eljárva a Képviselő-testület feladat és hatáskörét gyakorolva a következő döntést hozom:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. március 12. napján 37/2020. (III. 12.)

számon az alábbi határozatot hozta, melyet jóváhagyok:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat beszerzési

szabályzatát — a határozat melléklete szerint — elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző
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Karancsság Község Önkormányzata Polgármesterének

11/2020. (IV. 22.) számú határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

38/2020. (III. 12.) számú határozata jóváhagyásáról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában elrendelt

veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben

eljárva a Képviselő-testület feladat és hatáskörét gyakorolva a következő döntést hozom:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 2020. március 12. napján 38/2020. (Ill. 12.)

számon az alábbi határozatot hozta, melyet jóváhagyok:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fokozott rendőri jelenlét

biztosítása érdekében a Rendőrkapitányság részére irodahelyiséget, internet-elérést,

számítógépet és irodai berendezéseket biztosít.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feltételek biztosításának

megteremtésére.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Oláh Nándorné polgármester
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Karancsság Község Önkormányzata Polgármesterének

12/2020. (IV. 22.) számú határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

39/2020. (III. 12.) számú határozatajóváhagyásáról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (Ill. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában elrendelt

veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben

eljárva a Képviselő-testület feladat és hatáskörét gyakorolva a következő döntést hozom:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. március 12. napján 39/2020. (III. 12.)

számon az alábbi határozatot hozta, melyet jóváhagyok:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Biztos Kezdet Gyerekház

infrastrukturális feltételeinek biztosításával kapcsolatos pályázat megvalósítása

vonatkozásában a Győriné Mojzes Anikóval a projektmenedzseri feladatok ellátására

293.000 Ft összeggel megkötött megbízási szerződést jóváhagyja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Oláh Nándorné polgármester
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Karancsság Község Polgármesterének 13/2020. (V. 22.) határozata

a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi működésével kapcsolatos beszámolójának

elfogadásáról

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélytető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése,

illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása

érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.

törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározottjogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

Karancsság Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2019. évi

ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadom.

Határidő: értelem szerint

Felelős: értelem szerint

0 )

Oláh Nándorné

polgármester

  



Karancsság Község Önkormányzata Polgármestere
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Karancsság Község Polgármesterének 14/2020. (V. 22.) határozata

a Karancssági Kerekerdö Ovodában rendkívüli szünet megszüntetéséről

Az élet— és vagyonbiztonságot veszélytető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése,

illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása

érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.

törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány

megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének

megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (Ill. 14.)

Korm. rendelet 2. §-a alapján, mint az óvoda elhelyezkedése szerinti települési önkormányzat

polgármestere a Karancssági Kerekerdö Óvodában 2020. március 17. napjától határozatlan időre

elrendelt rendkívüli szünetet az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok

megszervezéséről szóló 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelet alapján 2020. május 24. napjávai

megszüntetem.

2020. május 25-étől a Karancssági Kerekerdö Óvoda a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működik,

a gyermekeket az óvodai nevelésben való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek

előírása nélkül fogadja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: értelem szerint
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Oláh Nándorné

polgármester

 



Karancsság Község Önkormányzata Polgármestere
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Karancsság Község Polgármesterének 15/2020. (V. 28.) határozata

a Ságújfalui Közös Onkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosításáról

Az élet— és vagyonbiztonságot veszélytető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése,

illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása

érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.

törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva, Karancsság Község

Önkormányzata Képviselő-testületének tagjaival történt egyeztetést követően az alábbi határozatot

hozom:

A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását 57.261.061 Ft

bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül 38.872.847 Ft személyi juttatások, 7.345.068 Ft

munkaadókat terhelő járulékok, 9.489.782 Ft dologi kiadások és 1.553.364 Ft felhalmozási kiadások

előirányzattal elfogadom.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal
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Og Nán orné

pglgármjester
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Karancsság Község Önkormányzata Polgármestere

3163 Karancsság, Kossuth út 64.

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

e—mail: karancssagágergihalohu

  

Karancsság Község Polgármesterének 16/2020. (V. 28.) határozata

a Ságújfaiui Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásának teljesítéséről

Az élet— és vagyonbiztonságot veszélytető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése,

illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása

érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.

törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva, Karancsság Község

Önkormányzata Képviselő—testületének tagjaival történt egyeztetést követően az alábbi határozatot

hozom:

A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásának teljesítéséről szóló beszámolót

57.261.061 Ft bevétellel, 57.261.061 Ft kiadással, ezen belül 38.872.847 Ft személyi juttatások,

7.345.068 Ft munkaadókat terhelőjárulékok, 9.489.782 Ft dologi kiadások és 1.553.364 Ft felhalmozási

kiadások teljesítéssel, valamint 7.810 Ft költségvetési maradvánnyal elfogadom.

Felelős: poigármester, jegyző

Határidő: azonnal
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Karancsság Község Polgármesterének 17/2020. (V. 28.) határozata

a Ságújfalui Közös Onkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosításáról

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélytető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése,

illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása

érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.

törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva, Karancsság Község

Önkormányzata Képviselő—testületének tagjaival történt egyeztetést követően az alábbi határozatot

hozom:

A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módositását 72.730.332 Ft

főösszeggel elfogadja. A Képviselő—testulet a költségvetés 72.730.332 Ft főösszegén belül a Ságújfalui

Közös Onkormányzati Hivatal kiemelt előirányzatainak összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Kiadások:

Eredeti előirányzat (Ft) Módosított előirányzat (Ft)

— személyi juttatások 33.278.224 42.596.890

— munkaadót terhelő járulékok 5.988.812 7.275.757

— dologi kiadások 2.556.174 18.379.424

— felhalmozási kiadások 4.478.261

Bevételek:

— finanszírozási bevétel 41 .823210 72.722.332

— működési bevétel 8.000

A hivatal létszámkerete 12 fő.

Határidő: folyamatos

Felelős: jegyző, polgármester
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Karancsság Község Polgármesterének 18/2020. (VI. 2.) határozata

a Karancssági Kerekerdö Ovoda konyhájának és étkezőjének infrastrukturális felújításával,

fejlesztésével kapcsolatos ajánlatkérésről

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélytető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése,

illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása

érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.

törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva, Karancsság Község

Önkormányzata Képviselő-testületének tagjaival történt egyeztetést követően az alábbi határozatot

hozom:

A Karancssági Kerekerdö Óvoda konyhájának és étkezőjének (Karancsság, Kossuth út 25., 181 hrsz.)

infrastrukturális felújítása, fejlesztése célú, a PM/2602-2/2019. számú támogatói okirat alapján elnyert

pályázati forrásból megvalósuló beruházással kapcsolatban az alábbi cégeket kérem fel ajánlattételre:

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

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

Ferro-Met Placmesterek Kft. 1083 Budapest, Baross utca 103.

Határidő: azonnal

Felelős: Oláh Nándorné polgármester
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Karancsság Község Polgármesterének 19/2020. (VI. 10.) határozata

a Karancssági Kerekerdö Ovoda konyhájának és étkezőjének infrastrukturális felújításával,

fejlesztésével kapcsolatban kivitelező kiválasztásáról

Az élet— és vagyonbiztonságot veszélytetö tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése,

illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása

érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módositásáról szóló 2011. évi CXXVIII.

törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva, Karancsság Község

Önkormányzata Képviselő-testületének tagjaival történt egyeztetést követően az alábbi határozatot

hozom:

Karancsság Község Önkormányzata a Karancssági Kerekerdö Óvoda konyhájának és étkezőjének

(Karancsság, Kossuth út 25., 181 hrsz.) infrastrukturáiis felújítása, fejlesztése célú, a PM/2602-2/2019.

számú támogatói okirat alapján elnyert pályázati forrásból megvalósuló beruházásra a SUNRISE

TRADE Kft-vel (1027 Budapest Bem József u. 6 fszt.), mint legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt

szerződést.

Az ajánlati ár: 41 .932.619 Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: Oláh Nándorné polgármester

Ca,;
Oláh Nándorné
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Karancsság Község Önkormányzata Polgármestere
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Karancsság Község Polgármesterének 20/2020. (XII. 1.) határozata

a Karancssági temető infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatos ajánlatkérésről

Az élet— és vagyonbiztonságot veszélytető tömeges megbetegedést okozó világjárvány

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása

érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3,)

Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVlll. törvény 46. § (4) bekezdésében

meghatározott jogkörömben eljárva, Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének

tagjaival történt egyeztetést követően az alábbi határozatot hozom:

A Karancssági temető kerítésének (Karancsság 3/2 hrsz.) infrastrukturális fejlesztése célú, a Magyar

Falu Program keretében meghirdetett MFP—FVT/2020 kódszámú pályázaton, 1060/3009/569/5/2020

számú támogatói okirat alapján elnyert pályázati forrásból megvalósuló beruházással kapcsolatban az

alábbi cégeket kérem fel ajánlattételre:

Tilnaker Hungary Kft., 1154 Budapest, Damjanich János utca 2.

Kristhand Kft., 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. 1. em. 2.

TlLl—GlTTl Kft., 1141 Budapest, Szugló utca 82.

Határidő: azonnal

Felelős: Oláh Nándorné polgármester
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Karancsság Község Önkormányzata Polgármestere

3163 Karancsság, Kossuth út 64.
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e-mail: karancssagágergihalohu

  

Karancsság Község Polgármesterének 21/2020. (Xll. 1.) határozata

a 3163 Karancsság, Kossuth út 120/A. (390 hrsz.) szám alatti ingatlan bérbeadásáról

Az élet— és vagyonbiztonságot veszélytető tömeges megbetegedést okozó világjárvány

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása

érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.)

Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVI". törvény 46. § (4) bekezdésében

meghatározott jogkörömben eljárva, Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

tagjaival történt egyeztetést követően az alábbi határozatot hozom:

Karancsság Község Önkormányzata a ,,Felzárkózó települések" és a gazdaságélénkítő program

folytatása érdekében teendő további intézkedésekről szóló 1186/2020. (lV. 28.) Korm. határozatban

foglaltak alapján a ,,Felzárkózó települések" hosszú távú programjának megalapozásáról szóló

1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozatban foglaltak megvalósítása érdekében a Hit Gyülekezete Roma

Missziós Hálózata (1103 Budapest Gyömrői út 69.) részére, irodahelyiség céljára bérbe adja a 3163

Karancsság, Kossuth út 120/A. (390 hrsz.) szám alatti, 57 m2 alapterületű ingatlant 2020. december 1.

napjától 2021 . június 30. napjáig havi bruttó 30.000 Ft összegű bérleti díjért.

Határidő: azonnal

Felelős: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné
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Karancsság Község Önkormányzata Polgármestere
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Karancsság Község Polgármesterének 22/2020. (Xll. 1.) határozata

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélytető tömeges megbetegedést okozó világjárvány

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárök egészségének és életének megóvása

érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.)

Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVI". törvény 46. § (4) bekezdésében

meghatározott jogkörömben eljárva, Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

tagjaival történt egyeztetést követően az alábbi határozatot hozom:

Karancsság Község Önkormányzata Polgármestere a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak

társulása Társulási Megállapodásának 15. számú módosítását és az egységes szerkezetű Társulási

Megállapodást az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Oláh Nándorné polgármester
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Karancsság Község Önkormányzata Polgármestere

3163 Karancsság, Kossuth út 64.

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

e—mail: karancssagGgergihaiohu

  

Karancsság Község Polgármesterének 23/2020. (Xll. 15.) határozata

a Karancssági Kerekerdő Ovoda konyhájának és étkezőjének infrastrukturális felújításával,

fejlesztésével kapcsolatban kivitelező kiválasztásáról

Az élet— és vagyonbiztonságot veszélytető tömeges megbetegedést okozó viiágjárvány

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása

érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (Xi. 3.)

Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében

meghatározott jogkörömben eljárva, Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

tagjaival történt egyeztetést követően az alábbi határozatot hozom:

Karancsság Község Önkormányzata a Karancssági temető kerítésének (Karancsság 3/2 hrsz.)

infrastrukturáiis fejlesztése célú, a Magyar Falu Program keretében 1060/3009/569/5/2020 számú

támogatói okirat alapján megítélt pályázati forrásból megvalósuló beruházásra a TlLl-GITTI Kft.—vel

(1141 Budapest, Szugió utca 82), mint legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést.

Az ajánlati ár: 4.690.640 Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: Oláh Nándorné polgármester
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