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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus 17. napján 

megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak: KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester 
 JAKUS JÓZSEFNÉ és 
 VÉGH FERENC képviselő 
 
Hivatalból jelen van: DR. VARGA ANDREA jegyző 
 
                                                 
KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 5 főből 3 fő van jelen. Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e 
vélemény, javaslat. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a Képviselő- testület 3 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
N A P I R E N D:  
 
1.) Előterjesztés szociális támogatások megállapítása iránti kérelmek elbírálására (zárt ülés) 
 Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 
2.) Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 

fejlesztéseinek támogatására programban való részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

3.) Előterjesztés az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás 2016. évi működésének 
finanszírozásáról 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

 

Napirendek 
 

A 1. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 9/A. 
számú jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
2.) Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 

fejlesztéseinek támogatására programban való részvétellel kapcsolatos döntés 
meghozatalára 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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Kárdási Jánosné polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-
testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

229/2016. (VIII.17.) határozata 
az adósságkonszolidációban nem részesült települési 

önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására programban való részvételre 
irányuló pályázat benyújtásáról 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatására programban való részvételre irányuló pályázati felhívásra 
pályázat kerüljön benyújtásra. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt 
feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételéről. 

Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

3.) Előterjesztés az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás 2016. évi működésének 
finanszírozásáról 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
Kárdási Jánosné polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-
testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
230/2016. (VIII.17.) határozata 

az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás 2016. évi működésének finanszírozásáról 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 
Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulásban 2016. évi II. félévére vonatkozóan a tagdíjfizetési 
kötelezettség legfeljebb 60,- Ft/lakos/félév mértékben visszaállításra kerüljön.  
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e döntésről az Ipoly-táj 

Területfejlesztési Társulást tájékoztassa. 
 
 
Felelős:  Kárdási Jánosné polgármester 
Határidő:  2016. augusztus 31. 
 

 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 

 

K.m.f. 

 

/: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
              polgármester                     jegyző 


