1/2021.(VII.13.) - 11/2021.(VII.13.)határozatait a Képviselő-testület zárt ülés keretén belül
hozta, melyekben települési támogatásokról döntött.
12/2021.(VII.27.)

a veszélyhelyzeti
jóváhagyásáról

13/2021.(VII.27.)

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításával kapcsolatos vélemény
kialakításáról
a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról

14/2021.(VII.27.)

időszakban

meghozott

polgármesteri

döntések

15/2021.(VII.27.)

térfigyelő-kamera rendszer bővítéséről

16/2021.(VII.27.)

az Ipolyszögi utca felújítására vonatkozó beszerzési eljárás megindításáról

17/2021.(VII.27.) - 22/2021.(VII.27.) határozatait a Képviselő-testület zárt ülés keretén
belül hozta, melyekben települési támogatásokról döntött.
23/2021.(VIII.02.) határozatot a Képviselő-testület zárt ülés keretén belül hozta, melyben
települési támogatásról döntött.
24/2021.(VIII.02.)

az önkormányzati irodák klimatizálási munkáira vonatkozó ajánlatkéréssel
kapcsolatos döntések meghozataláról

25/2021.(VIII.02.)

az Ipolyszögi művelődési ház felújítási munkálataira
ajánlatkéréssel kapcsolatos döntések meghozataláról

26/2021.(IX.28.)

a Balassagyarmati Központi Óvoda házirendjének jóváhagyásáról

27/2021.(IX.28.)

a Balassagyarmati Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének a
2021/2022. nevelési évben történő engedélyezéséről

28/2021.(IX.28.)

a Balassagyarmati Központi Óvoda 2020/2021. nevelési évről szóló
beszámolójának jóváhagyásáról

29/2021.(IX.28.)

a Balassagyarmati Központi Óvoda 2021/2022. nevelési évre vonatkozó
munkatervének véleményezéséről

30/2021.(IX.28.)

a Balassagyarmati Központi Óvoda intézményvezetői programjának
jóváhagyásáról

31/2021.(IX.28.)

Ipolyszög Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására szóló
pályázat kiírásának jóváhagyásáról

32/2021.(IX.28.)

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
kiírásáról

vonatkozó

A Képviselő-testület 33/2021.(IX.28.)- 48/2021.(IX.28.) határozatait zárt ülés keretén belül
hozta, melyekben települési támogatásokról döntött.

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2021.(VII.27.) határozata
a veszélyhelyzeti időszakban meghozott polgármesteri döntések
jóváhagyásáról
1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyhelyzet
időszakában meghozott polgármesteri döntéseket megismerte és jóváhagyólag
tudomásul vette az előterjesztés mellékletét képező tartalom szerint.
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2021. július 31.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
/: Kárdási Jánosné :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2021.(VII.27.) határozata
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításával kapcsolatos
vélemény kialakításáról
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási
körzetek megállapításáról szóló 16/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban:
Rendelet) az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. §-a alapján
kezdeményezett véleményezési eljárása során, a Rendelet módosításával kapcsolatos előterjesztést
megismerte, az abban foglaltakkal egyetért és a településre vonatkozóan további módosító
javaslatot nem tesz.
2) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa és tegye
meg a további szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2021. július 31.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
/: Kárdási Jánosné :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2021.(VII.27.) határozata
a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról
1.) Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet I.2.2.1. pont alapján támogatási igényt
nyújt be a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásra.

2.)A Képviselő-testület vállalja, hogy az önerőt - 1000 Ft/erdei m3+áfa -, valamint a tüzelőanyag
szállításából származó költségeket a 2021. évi költségvetésében biztosítja.
3.)A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást
nem kér.
4.)A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2021. augusztus 31.
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester
/: Kárdási Jánosné :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2021.(VII.27.) határozata
térfigyelő-kamera rendszer bővítéséről
1.) Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadva az előterjesztés
melékleteként csatolt árajánlatot, vállalkozói szerződést köt a térfigyelő-kamera rendszer
bővítése tárgyában a Balassa Security Kft-vel. ( 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 21-23.)
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2021. augusztus 31.
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester
/: Kárdási Jánosné :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2021.(VII.27.) határozata
az Ipolyszögi utca felújítására vonatkozó beszerzési eljárás
megindításáról
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ipolyszögi utca felújítására
vonatkozó beszerzési eljárást indít.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott beszerzési eljárás lefolytatására
vonatkozóan az alábbi cégeket hívja fel ajánlattételre:

1.
2.
3.

név
GREEN-GOES Kft.
HE-DO Kft.
KELI-BAU Kft.

cím
2030 Érd, Bádogos utca 57.
1133 Budapest, Váci út 76.
3135 Szécsényfelfalu, 350/4 hrsz.

adószám
11687696-2-13
10683833-2-44
14299083-2-12

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a legalacsonyabb ajánlati árat adó
ajánlattevővel szerződést kössön.

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2021. augusztus 15.
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester
/: Kárdási Jánosné :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2021.(VIII.02.) határozata
az önkormányzati irodák klimatizálási munkáira vonatkozó ajánlatkéréssel kapcsolatos
döntések meghozataláról
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat mellékletében foglalt
árajánlat szerinti tartalommal - az önkormányzati irodák klimatizálási munkáira vonatkozóan
vállalkozási szerződést köt a Attikon Generál 2009 Kft-vel.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2021. augusztus 15.
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester
/: Kárdási Jánosné :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2021.(VIII.02.) határozata
az Ipolyszögi művelődési ház felújítási munkálataira vonatkozó ajánlatkéréssel
kapcsolatos döntések meghozataláról
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az Ipolyszögi
művelődési ház felújítási munkálataira vonatkozóan az alábbi vállalkozásoktól történt
ajánlatkérés:
Ajánlattevő
Adószám
1. Mészáros János e.v., 2696 Terény, Kossuth út 69.
63911376-2-32
2. FAL-ÉPSZER Kft., 2648 Patak, Kossuth út 3.
12531093-2-12
3. ENER-UN Kft., 1139 Budapest, Teve u. 18-22. B lph. 8.em.4. 26185303-2-41
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott beszerzési eljárás nyerteseként a
legalacsonyabb ajánlati árat adó ajánlat kerüljön elfogadásra az alábbiak szerint:
Ajánlattevő
ENER-UN Kft., 1139 Budapest, Teve u. 18-22. B lph. 8.em.4.

Nettó ajánlati ár
21.945.265,- Ft

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerint
gondoskodjon a kivitelezési munkák megvalósításához szükséges intézkedések megtételéről.

Határidő: Támogatói Okirat szerint
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester
/: Kárdási Jánosné :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2021.(IX.28.) határozata
a Balassagyarmati Központi Óvoda házirendjének
jóváhagyásáról
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi
Óvoda (2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 19.; OM 200635) házirendjét a határozat
mellékletében foglalt tartalommal megismerte és jóváhagyásra javasolja.
2) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét
és a házirendet záradékkal lássa el.
Határidő: 2021. október 22.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
/: Kárdási Jánosné :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2021.(IX.28.) határozata
a Balassagyarmati Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének
a 2021/2022. nevelési évben történő engedélyezéséről
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a
Balassagyarmati Központi Óvoda (székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 19.)
alábbi feladatellátási helyein, csoportjaiban és létszámokkal engedélyezi a 2021/2022.
nevelési évben a maximális csoportlétszám túllépését:

Feladatellátási hely
Meseerdő Tagóvoda
Cseperedő Tagóvoda
Játékvár Tagóvoda

KÖZPONTI ÓVODA (OM: 200635)
2021/2022. nevelési év
Csoport
Engedélyezett létszám
Tekergő
28 fő
Pillangó
28 fő
Ficánka
26 fő
Hétszínvirág
26 fő
Piros
26 fő

2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Központi Óvoda
vezetőjét és tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket.

Határidő: 2021. október 15.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
3) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a 2021/2022. nevelési
évben a felvételi és átvételi kérelmek teljesítésekor a vonatkozó jogszabályok és a
fenntartó által engedélyezett létszámokra alapozva járjon el. Amennyiben a Központi
Óvoda jelen döntéssel nem érintett csoportjában vagy létszámmal szükségessé válik a
maximális csoportlétszám túllépésének fenntartói engedélyezése, az óvodavezetőnek
haladéktalanul jeleznie kell azt a Képviselő-testület felé.
Határidő: folyamatos
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető
/: Kárdási Jánosné :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2021.(IX.28.) határozata
a Balassagyarmati Központi Óvoda 2020/2021. nevelési évről szóló
beszámolójának jóváhagyásáról
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi
Óvoda (székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 19.; OM 200635) 2020/2021.
nevelési évről szóló beszámolóját a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.
Határidő: 2021. október 15.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
/: Kárdási Jánosné :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2021.(IX.28.) határozata
a Balassagyarmati Központi Óvoda 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervének
véleményezéséről
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi
Óvoda (székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 19.; OM 200635) 2021/2022.
nevelési évre vonatkozó munkatervét a határozat mellékletében foglalt tartalommal
megismerte és az abban foglaltakkal egyetért.
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a döntéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2021. október 15.
Felelős: dr. Varga Andrea

/: Kárdási Jánosné :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2021.(IX.28.) határozata
a Balassagyarmati Központi Óvoda intézményvezetői programjának
jóváhagyásáról
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi
Óvoda (székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 19.; OM 200635) 2021-2026.
évekre szóló vezetői programját a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a döntéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2021. október 15.
Felelős: dr. Varga Andrea
/: Kárdási Jánosné :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2021.(IX.28.) határozata
Ipolyszög Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására szóló pályázat kiírásának
jóváhagyásáról
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal pályázatot ír ki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és
ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás végzésére, 2021. október 01. napjától
számított egy éves, határozott időtartamra.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: 2021. szeptember 15.
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester
/: Kárdási Jánosné :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2021.(IX.28.) határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
kiírásáról

1./

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a./
csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási
tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok támogatására kiírt 2022. évi
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz,
b./
az ösztöndíj odaítélésére – az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő együttműködésében az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott általános pályázati feltételek
figyelembevételével - pályázatot ír ki,
c./
a fenti célra az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a szociális előirányzaton belül
350.000.- Ft-ot biztosít.
2./

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2021. október 1. (a pályázathoz való csatlakozás)
2021. december 6. (a pályázat elbírálása)
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
/: Kárdási Jánosné :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

A Képviselő-testület 33/2021.(IX.28.)- 48/2021.(IX.28.) határozatait zárt ülés keretén belül
hozta, melyekben települési támogatásokról döntött.

