
Karancsság Község Önkormányzata Polgármestere

3163 Karancsság, Kossuth út 64.

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

e—mail: karancssagGgergihalohu

 

Karancsság Község Polgármesterének 1/2021. (l. 11.) határozata

a Karancssági Kerekerdö Ovoda kerítésének felújításával 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 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 (3163 Karancsság, Kossuth út 25., 18 hrsz.) kerítésének felújitása

célú, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP—OJF/2020 kódszámú pályázaton,

1014/3009/461/6/2020 számú támogatói okirat alapján elnyert pályázati forrásból megvalósuló

beruházással kapcsolatban az alábbi cégeket kérem fel ajánlattételre:

lnnovatív Lak-hatás Kft., 1027 Piliscsaba, Nádor Erdő utca 30.

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

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.

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

e-mail: karancssagGgergihalohu

  

Karancsság Község Polgármesterének 2/2021. (l. 19.) határozata

a Karancssági Kerekerdő Ovoda kerítésének felújításával kapcsolatban kivitelező kiválasztásáról

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 katasztrófavédelemröl 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 Kerekerdő Óvoda (3163 Karancsság, Kossuth út

25., 18 hrsz.) kerítésének felújítása célú, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-

OJF/2020 kódszámú pályázaton, 1014/3009/461/6/2020 számú támogatói okirat alapján megítélt

pályázati forrásból megvalósuló beruházásra az lnnovatív Lak—hatás Kft.-vel (1027 Piliscsaba, Nádor

Erdő utca 30.), mint legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést.

Az ajánlati ár: 3.399.848 Ft.

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: karancssagágergihalohu
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Karancsság Község Polgármesterének 3/2021. (l. 21 .) határozata

dr. Csonka Arpád ügyvéd megbízásáról

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 katasztrófavédelemröl 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 Képviselő—testüietének 41/2020. (VI. 25.) önkormányzati

határozatát módosítva megbízom dr. Csonka Árpád ügyvédet a Szív a Szívért Alapítvány

felperesnek Karancsság Község Önkormányzata alperes ellen, bérleti szerződés felmondása

érvénytelenségének megállapítása, valamint tulajdonjog megállapítása, illetőleg 44.800.000 Ft

összegű érték megfizetése iránt a Pásztói Járásbíróság előtt 1.P.20.326/2020. számon

folyamatban lévő perében való jogi képviselettel 600.000 Ft ügyvédi munka alapdíjjal és a

bíróság előtti eljárásban eltöltött minden — tárgyalási jegyzőkönyvvel igazolt — megkezdett órára

további 30.000 Ft összeggel.

Határidő: azonnal

Felelős: Győri Orsolya alpolgármester

 



Karancsság Község Önkormányzata Polgármestere

3163 Karancsság, Kossuth út 64.

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

e-maii: karancssagGgergihalohu

Karancsság Község Polgármesterének 4/2021. (l. 25.) határozata

a szociális célú tűzifa kiszállítására vonatkozó szerződésről

 

Az élet— és vagyonbiztonságot veszélytetö 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 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 pályázati forrásból biztosított 356 erdei m3 szociális célú tűzifa

jogosultak (215 ingatlan) részére történő kiszállítására Widia László (3070 Bátonyterenye, Szorospataki

út 52.) egyéni vállalkozóval köt szerződést bruttó 700.000 Ft összeggel.

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-maii: karancssagGgergihalohu

Karancsság Község Polgármesterének 5/2021. (l. 29.) határozata
.,.I

Karancsság Község Önkormányzata 2019. évi maradvány korrekcmjaról

 

Karancsság Község Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges

megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok

egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet

kihirdetéséről szóló 478/2020. (Xl. 3.) Korm. rendeletben 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 képviselő—testület tagjaival egyeztetve az alábbi határozatot hozom:

1.) Karancsság Község Önkormányzata a csatolt melléklet alapján elfogadja az Önkormányzat

2019. évi költségvetési maradványának 1.709.570.- Ft, azaz egymillió-hétszázkilencezer-

ötszázhetven forint összegű korrekcióját.

2.) Karancsság Község Önkormányzata a 2019. évi költségvetési maradvány összegét a korrekció

elvégzését követően: 110.820.777.- Ft összegben állapítja meg, mely megegyezik a 2020. évi

12. havi időközi költségvetési jelentés O7/K űrlapján kimutatott korrigált maradvány összegével.

3.) A maradvány könyvvitelben történő módosítására a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi szervezete jogosult.

4.) Karancsság Község Önkormányzata a jelen határozat mellékletét képező 2020. évi 12. havi

időközi költségvetési jelentés 07/K űrlapját jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Oláh Nándorné polgármester
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Karancsság Község Önkormányzata Polgármestere

3163 Karancsság, Kossuth út 64.
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Karancsság Község Polgármesterének 6/2021. (II. 3.) határozata

a Karancssági Kerekerdő Ovoda tekintetében óvodai játszóudvar felújításával, korszerűsítésével

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 katasztrófavédelemröl 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:

A Karancssági Kerekerdő Óvoda (3163 Karancsság, Kossuth út 25., 18 hrsz.) tekintetében óvodai

játszóudvar felújítása, korszerűsítése célú, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-

OJF/2020 kódszámú pályázaton, 1014/3009/461/6/2020 számú támogatói okirat alapján elnyert

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

Haász Kft. (6725 Szeged, Kálvária sgt. 87.)

Home For You Kft. (2655 Szente, Kossuth út 74/2.)

Boltív-Bau Kft. (2643 Diósjenő, Dózsa György utca 28/B.)

Határidő: azonnal

Felelős: Oláh Nándorné polgármester

 



Karancsság Község Önkormányzata Polgármestere

3163 Karancsság, Kossuth út 64.

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

e-mail: karancssagGgergihalohu

Karancsság Község Polgármesterének 7/2021. (II. 4.) határozata

a 45/2020. (VI. 25.) önkormányzati határozat visszavonásáról

 

Karancsság Község Polgármestere az élet— és vagyonbiztonságot veszélyeztető 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. rendeletben 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 képviselő—testület tagjaival egyeztetve az alábbi határozatot hozom:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Karancsság Község Önkormányzata

tulajdonát képező, Karancsság 182. hrsz—ú, ,,Sporttelep" megnevezésű ingatlan Feiáldozhatők

Sportegyesület (3163 Karancsság, Kossuth út 52.) általi korlátlan használatának biztosításáról szóló

45/2020. (VI. 25.) önkormányzati határozatát azonnali hatállyal visszavonom.

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: karancssagGgergihalohu

Karancsság Község Polgármesterének 8/2021. (li. 4.) határozata

önkormányzati tulajdonú gépjármű értékesítéséről

 

Karancsság Község Polgármestere az élet— és vagyonbiztonságot veszélyeztető 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. rendeletben elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a

katasztrófavédeiemről 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 képviselő-testület tagjaival egyeztetve az alábbi határozatot hozom:

Karancsság Község Önkormányzata értékesíti az Önkormányzat tulajdonát képező, üzemképtelen,

JAM-767 forgalmi rendszámú, Hyundai (ROK) H-1 Truck Long típusú gépjárművet a hivatalos

értékbecslés szerinti bruttó 151 .000 Ft összegért.

A gépjármű nyilvántartási értéke: 0 Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: Oláh Nándorné polgármester

 



Karancsság Község Önkormányzata Polgármestere

3163 Karancsság, Kossuth út 64.

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

e-mail: karancssagGgergihalohu

Karancsság, Község Polgármesterének 9/2021. (II. 12.) határozata

a Karancssági Kerekerdő Ovoda tekintetében óvodai játszöudvar felújításával, korszerűsítésével

kapcsolatos ismételt ajánlatkérésről

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (l.

29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

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

felhatalmazás alapján Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és

hatáskörét gyakorolva, a Képviselő—testület tagjaival történt egyeztetést követően az alábbi határozatot

hozom:

A Karancssági Kerekerdő Óvoda (3163 Karancsság, Kossuth út 25., 18 hrsz.) tekintetében óvodai

játszóudvar felújítása, korszerűsítése célú, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-

OJF/202O kódszámú pályázaton, 1014/3009/461/6/2020 számú támogatói okirat alapján elnyert

pályázati forrásból megvalósuló beruházással kapcsolatban ismételten az alábbi cégeket kérem fel

ajánlattételre:

Haász Kft. (6725 Szeged, Kálvária sgt. 87.)

Home For You Kft. (2655 Szente, Kossuth út 74/2.)

Boltiv—Bau Kft. (2643 Diósjenő, Dózsa György utca 28/B.)

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-maii: karancssagCaDgergihalohu

Karancsság Község Polgármesterének 10/2021. (H. 15.) határozata

a Ságújfaiui Közös Onkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépésérői szóló 27/2021. (l.
29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédeiemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi__CXXVlll. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított
felhatalmazás alapján Karancsság Község Onkorma'nyzata Képviselő—testületének feladat- és
hatáskörét gyakorolva, a Képviselő—testület tagjaival történt egyeztetést követően az alábbi határozatot
hozom:

A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését 73.080.146 Ft bevételi és kiadási
főösszeggel, ezen belül 47.981 .325 Ft személyijuttatások, 6.308.953 Ft munkaadókat terhelőjárulékok,
18.789.868 Ft dologi kiadások előirányzattal elfogadom. A hivatal létszámkerete 12 fő.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

Llá'h Nándorné

olgármester

 



Karancsság Község Önkormányzata Polgármestere

3163 Karancsság, Kossuth út 64.

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

e-mail: karancssagGgergihalohu

Karancsság Község Polgármesterének 11/2021. (ll. 15.) határozata

a Karancssági !. István Altaiános iskola 2021/2022. tanévre vonatkozó felvételi körzetének

kijelöléséről

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséröl szóló 27/2021. (l.

29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó

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

felhatalmazás alapján Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és

hatáskörét gyakorolva, a Képviselő-testület tagjaival történt egyeztetést követően az alábbi határozatot

hozom:

Karancsság Község Önkormányzata a Salgótarjáni Tankerületi Központ a Karancssági !. István

Altaiános iskola 2021/2022. tanévre vonatkozó felvételi körzetének kijeiöiését tudomásul veszi.

Felelős: Oláh Nándorné polgármester

Határidő: azonnal
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Oláh Nándorné

polgármester

 



Karancsság Község Önkormányzata Polgármestere

3163 Karancsság, Kossuth út 64.

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

e-mail: karancssagGgergihalohu

%

Karancsság Község Polgármesterének 12/2021. (II. 18.) határozata

a Karancssági Kerekerdö Óvoda tekintetében óvodai játszóudvar felújításával, korszerűsítésévei

kapcsolatban kivitelező kiválasztásáról

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (l.

29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

egyes törvények módositásáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított

felhatalmazás alapján Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének feladat- és

hatáskörét gyakorolva, a Képviselő-testület tagjaival történt egyeztetést követően az alábbi határozatot

hozom:

Karancsság Község Önkormányzata a Karancssági Kerekerdő Óvoda (3163 Karancsság, Kossuth út

25., 18 hrsz.) tekintetében óvodai játszóudvar felújitása, korszerűsítése célú, a Magyar Falu Program

keretében meghirdetett MFP-OJF/2020 kódszámú pályázaton, 1014/3009/461/6/2020 számú támogatói

okirat alapján elnyert pályázati forrásból megvalósuló beruházásra a Home For You Kft.-vel (2655

Szente, Kossuth út 74/2.), mint legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést.

Az ajánlati ár (bruttó): 1.256.030 Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: Oláh Nándorné polgármester

 

  
i

§ Olá Nándorné

polgármester



Karancsság Község Önkormányzata Polgármestere

3163 Karancsság, Kossuth út 64.

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

e-mail: karancssagGgergihalohu

Karancsság Község Polgármesterének 13/2021. (III. 1.) határozata

a Karancsság Község Önkormányzata és intézményei tekintetében tűzvédelmi, munkavédelmi,

környezetvédelmi feladatok ellátására ajánlat kéréséről

  

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021, (l.

29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

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

felhatalmazás alapján Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének feladat- és

hatáskörét gyakorolva, a Képviselő-testület tagjaival történt egyeztetést követően az alábbi határozatot

hozom:

Karancsság Község Önkormányzata az Önkormányzat és intézményei tekintetében tűzvédelmi,

munkavédelmi, környezetvédelmi feladatok ellátására az alábbi cégeket kéri fel ajánlattételre:

Piro Prev Safety Kft. (1201 Budapest, Tinódi utca 11.)

Salgó Safety Kft. (3100 Salgótarján, Móricz Zsigmond út 16.)

Kisherceg Tűz- és Munkavédelmi Kft. (3163 Karancsság, Kossuth út 58.)

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: karancssagGgergihalohu
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Karancsság Község Polgármesterének 14/2021. (III. 2.) határozata

a Karancsság Község Önkormányzata és intézményei tekintetében tűzvédelmi, munkavédelmi,

környezetvédelmi feladatok ellátására vonatkozó ajánlat elfogadásáról és szerződéskötésrői

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (l,

29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi_.CXXVlll. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított

felhatalmazás alapján Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és

hatáskörét gyakorolva, a Képviselő—testület tagjaival történt egyeztetést követően az alábbi határozatot

hozom:

Karancsság Község Önkormányzata az Önkormányzat és intézményei tekintetében tűzvédelmi,

munkavédelmi, környezetvédelmi feladatok ellátására a Kisherceg Tűz- és Munkavédelmi Kft.-vel (3163

Karancsság, Kossuth út 58.), mint legkedvezőbb ajániatot tevővel köt szerződést.

Az ajánlati ár (bruttó): 15.000 Ft * ÁFA /hó.

Határidő: azonnal

Felelős: Oláh Nándorné polgármester

láh Nándorné

polgármester  

 



Karancsság Község Önkormányzata Polgármestere

3163 Karancsság, Kossuth út 64.

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

e-mail: karancssagügergihalohu

Karancsság Község Polgármesterének 15/2021. (ill. 2.) határozata

  

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (l.

29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi _CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított

felhatalmazás alapján Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és

hatáskörét gyakorolva, a Képviselő—testület tagjaival történt egyeztetést követően az alábbi határozatot

hozom:

1./ Karancsság Község Önkormányzata a Férfi Átmeneti Szálló részeként, a 3100 Salgótarján, Erzsébet

tér 2. 11/8. és 14/5. szám alatt működő külső férőhelyeken az ellátottak által fizetendő térítési díjak

mértékét az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnai

Felelős: Oláh Nándorné polgármester

2./ Az Önkormányzatjóváhagyja, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2014. (III. 27.)

önkormányzati rendeletet 2021. április 1—jei hatállyal az 1. pontban meghatározottak szerint módosítsa.

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: karancssagágergihalohu
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Karancsság Község Polgármesterének 16/2021. (III. 2.) határozata

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021 (l.

29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemrői és a hozzá kapcsolódó

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

felhatalmazás alapján Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének feladat— és

hatáskörét gyakorolva, a Képviselő-testület tagjaival történt egyeztetést követően az alábbi határozatot

hozom:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 36/2020. (Ill. 12.) számú határozatában

foglaltak figyelembe vételével a Karancsságon körzeti védőnői feladatokat ellátó, az egészségügyi

szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló

Csonkáné Lengyel Eszter részére — kérelme alapján — a Ságújfalui védőnői körzetben védőnői

feladatokat ellátó Gergely-Varga Krisztina Noémi tartós távolléte idejére Ságújfalu Község

Onkormányzatánái további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését engedélyezem.

Határidő: azonnal

Felelős: Oláh Nándorné polgármester

, CDm—f ,
Olah Nandorne

polgármester

 



Karancsság Község Önkormányzata Polgármestere

3163 Karancsság, Kossuth út 64.

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

e—mail: karancssagggergihalohu

  

Karancsság Község Polgármesterének 17/2021. (III. 8.) határozata

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021 . (l.

29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

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

felhatalmazás alapján Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat— és

hatáskörét gyakorolva, a Képviselő-testület tagjaival történt egyeztetést követően az alábbi határozatot

hozom:

A veszélyhelyzetre tekintettel a karancssági lgazgyöngy Biztos Kezdet Gyerekház tekintetében 2021i

március 8. napjától 2021. április 7. napjáig rendkívüli szünetet rendelek el.

Határidő: azonnal

Felelős: Oláh Nándorné polgármester

Ö __L

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: karancssagGgergihalohu

  

Karancsság Község Polgármesterének 18/2021. (III. 8.) határozata

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (l.

29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

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

felhatalmazás alapján Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és

hatáskörét gyakorolva, a Képviselő-testület tagjaival történt egyeztetést követően az alábbi határozatot

hozom:

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala, mint támogató és Karancsság Község

Önkormányzata, mint kedvezményezett között létrejött NO-OSM/91/OO7193-4/2021. számú hatósági

szerződés alapján nyújtott támogatásból a Karancsság Község Onkormányzata által a Karancsság,

Kossuth út 108. (Karancsság 311 hrsz.) szám alatti ingatlan 2.500.000 Ft összegért történő

megvásárlásával kapcsolatos adás-vételi szerződés elkészítésével megbízom dr. Csonka Árpád

ügyvédet.

Határidő: azonnal

Felelős: Győri Orsolya alpolgármester

óráiglmrné

" " . polgármester   



Karancsság Község Önkormányzata Polgármestere

3163 Karancsság, Kossuth út 64.

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

e-mail: karancssagGgergihalohu
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Karancsság Község Polgármesterének 19/2021. (III. 16.) határozata

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021 (l.

29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

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

felhatalmazás alapján Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének feladat- és

hatáskörét gyakorolva, a Képviselő——testület tagjaival történt egyeztetést követően az alábbi határozatot

hozom:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének Karancsság Község

Polgármesterének 3/2021. (l. 21. ) számú határozatával módosított 41/2020. (VI. 25.)

önkormányzati határozatával a Szív a Szívért Alapítvány felperesnek Karancsság Község

Önkormányzata alperes ellen bérleti szerződés felmondása érvénytelenségének megállapítása,

valamint tulajdonjog megállapítása, illetőleg 44.800.000 Ft összegű érték megfizetése iránt a

Pásztói Járásbíróság előtti 1. P.20.326/2020. számú perében jogi képviselettel megbízott dr.

Csonka Árpád ügyvédet megbízom a Szív a Szívért Alapitvány felperesnek Karancsság Község

Önkormányzata alperes ellen tulajdonjog megállapítása, illetőleg értéknövekedés jogcímén

44.800.000 Ft és késedelmi kamata megfizetése iránti perében a Balassagyarmati Törvényszék

előtt 22.G.20.068l2021. számon folyamatban lévő perében való jogi képviselettel.

Határidő: azonnal

Felelős: Győri Orsolya alpolgármester
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Oláh Nándorné

polgármester
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Karancsság Község Önkormányzata Polgármestere

3163 Karancsság, Kossuth út 64.

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

e-mail: karancssagGgergihálohu

  

Karancsság Község Polgármesterének 20/2021. (V. 21 .) határozata

a Ságújfalui Közös Onkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosításáról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (l.

29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

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

felhatalmazás alapján Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének feladat és

hatáskörét gyakorolva, a Képviselő—testület tagjaival történt egyeztetést követően az alábbi határozatot

hozom:

A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módositását 73.507.331.— Ft

bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül 42.396.704.- Ft személyi juttatások, 6.796.458.- Ft

munkaadókat terhelő járulékok, 21 .335.886.— Ft dologi kiadások és 2.978.283.- Ft felhalmozási kiadások

előirányzattal elfogadom.

Határidő: azonnal

Felelős: Oláh Nándorné polgármester

 



Karancsság Község Önkormányzata Polgármestere

3163 Karancsság, Kossuth út 64.

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

e-mail: karancssagGgergihalohu

  

Karancsság Község Polgármesterének 21/2021. (V. 21 .) határozata

a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi gazdálkodásának teljesitéséről

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021_ (l.

29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

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

felhatalmazás alapján Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének feladat és

hatáskörét gyakorolva, a Képviselő-testület tagjaival történt egyeztetést követően az alábbi határozatot

hozom:

A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi gazdálkodásának teljesítéséről szóló beszámolót

73.507.331 Ft bevétellel, 73.373.079 Ft kiadással, ezen belül 42.396.704 Ft személyi juttatások,

6.796.458 Ft munkaadókat terhelő járulékok, 21.201.634 Ft dologi kiadások és 2.978.283 Ft

beruházások teljesítéssel, valamint 134.252 Ft költségvetési maradvánnyal elfogadom.

Határidő: azonnal

Felelős: Oláh Nándorné polgármester
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Oláh Nándorné

 



Karancsság Község Önkormányzata Polgármestere

3163 Karancsság, Kossuth út 64.

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

e-mail: karancssagggergihalohu

  

Karancsság Község Polgármesterének 22/2021. (VI. 14.) határozata

a Karancssági Kerekerdő Óvoda épületének belső felújításával, fejlesztésével kapcsolatos

ajánlatkérésről

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021 . (I.

29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított
felhatalmazás alapján Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat és

hatáskörét gyakorolva, a Képviselő-testület tagjaival történt egyeztetést követően az alábbi határozatot

hozom:

A Karancssági Kerekerdő Óvoda (3163 Karancsság, Kossuth út 25., 181 hrsz.) épületének belső

felújítása, fejlesztése célú, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-OEF/2020. kódszámú
pályázaton, 1051/3009/234/3/2020 számú támogatói okirat alapján elnyert pályázati forrásból
megvalósuló beruházással kapcsolatban az alábbi cégeket kérem fel ajánlattételre:

lnnovatív Lak—hatás Kft., 1027 Piliscsaba, Nádor Erdő utca 30.

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

TATTER ÉP KER Kft. 3162 Ságújfalu, Kossuth út 92..

Határidő: június 18.

Felelős: Oláh Nándorné polgármester
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