
Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. évi h a t á r o z a t a i 

 
 
1/2016.(II.25.) Kovács László – 2660 Ipolyszög, Halász utca 10. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
2/2016.(II.25.) Kovács Jánosné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
3/2016.(II.25.) Oláh Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
4/2016.(II.25.) Kovács Richárd rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
5/2016.(II.25.) Oláh József rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
6/2016.(II.25.) Németh László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
7/2016.(II.25.) Németh Lászlóné – 2660 Ipolyszög, Budai út 23. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
8/2016.(II.25.) Baranyi Dezsőné – 2660 Ipolyszög, Budai út 59. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
9/2016.(II.25.) Bangóné Berki Renáta rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
10/2016.(II.25.) Bogdán Rózsa rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
11/2016.(II.25.) Oláh Andrea – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 1. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
12/2016.(II.25.) Rafael Mihály rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
13/2016.(II.25.) Németh Lászlóné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
14/2016.(II.25.) Vachó Jenő rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
15/2016.(II.25.) Bogdán Lászlóné – 2660 Ipolyszög, Budai út 55. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
16/2016.(II.25.) Kovács Krisztina rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 



 
17/2016.(II.25.) Oláh Teréz rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
18/2016.(II.25.) Kovács Noémi Margit rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
19/2016.(II.25.) Kovács Marietta – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 9. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
20/2016.(II.25.) Kiss Pálné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
21/2016.(II.25.) Kiss Pálné – 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 24. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
22/2016.(II.25.) Bogdán László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
23/2016.(II.25.) Kovács Dávid Ádám rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
24/2016.(II.25.) Kovács Izabella rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
25/2016.(II.25.) Kovács Elemérné – 2660 Ipolyszög, Budai út 53. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
26/2016.(II.25.) Kovács Lajos rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
27/2016.(II.25.) Alexovics Jenő rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
28/2016.(II.25.) Bogdán Beatrix rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
29/2016.(II.25.) Bogdán Gyuláné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
30/2016.(II.25.) Bogdán Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
31/2016.(II.25.) Molnár Zoltán rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
32/2016.(II.25.) Bogdán Gyula – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 16. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
33/2016.(II.25.) Szőrös Mária rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 



 
34/2016.(II.25.) Pusztai Alexandra rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
35/2016.(II.25.) Rafael Arnold rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
36/2016.(II.25.) Oláh Renáta – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 1. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
37/2016.(II.25.) Lakatos Julianna Éva rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
38/2016.(II.25.) Molnár Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
39/2016.(II.25.) Szeleczki Csaba Pál rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
40/2016.(II.25.) Szőrös Csabáné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
41/2016.(II.25.) Bangó Ferencné – 2660 Ipolyszög, Vasút utca 8. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
42/2016.(II.25.) Petykó Mihályné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
43/2016. (II.25.) Selmeczi Józsefné rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) 

megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról  
 
44/2016. (II.25.) Tóth Gábor rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása 

iránti kérelmének elbírálásáról  
 
45/2016. (II.25.) Boda Jánosné rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) 

megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról  
 
46/2016. (II.25.) Oláh Teréz rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása 

iránti kérelmének elbírálásáról  
 
47/2016. (II.25.) Szőrös Mária rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) 

megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról  
 
48/2016. (II.25.) Szeleczki Pálné rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) 

megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról  
 
49/2016. (II.25.) Kovács László rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) 

megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról  
 
50/2016. (II.25.) Szabó Sándorné rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) 

megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról  



 
51/2016. (II.25.) Bogdán Józsefné rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) 

megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról  
 
52/2016. (II.25.) Selmeczi Örs rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) 

megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról  
 
53/2016. (II.25.) Bogdán Roland rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) 

megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról  
 
54/2016.(II.25.) Hrozina Lénárd alpolgármester tiszteletdíjáról  
 
55/2016.(II.25.) a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésével 

való egyetértésről 
 
56/2016.(II.25.) a Központi Óvoda 2016. évi költségvetésével való egyetértésről 
 
57/2016.(II.25.) a Balassagyarmat Város, Ipolyszög és Patvarc Községek Önkormányzatai által 

fenntartott Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 
módosításával való egyetértésről 

 
58/2016.(II.25.) a Központi óvoda házirendjének felülvizsgálatáról 
 
59/2016.(II.25.) az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról 
 
60/2016.(II.25.) a Balassagyarmat, Patvarc, Ipolyszög Családsegítő, Gyermekjóléti és 

Étkeztetési Társulás társulási megállapodásának módosításáról 
 
61/2016.(II.25.) Ipolyszög Község Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatának  módosításáról 
 
62/2016.(II.25.) Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról 
 
63/2016.(II.25.) Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának 

jóváhagyásáról 
 
64/2016.(II.25.) a migrációs helyzettel kapcsolatos kezdeményezésről 
 
65/2016.(II.25.) Ipolyszög Község Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának 

felülvizsgálatáról 
 
66/2016.(II.25.) a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyására 
 
67/2016.(II.25.) a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység ideiglenes gyakorlására 

feljogosított személy kiválasztásáról 
 
68/2016.(II.25.)  Ipolyszög Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének 

elfogadásáról 
 
69/2016.(III.30.)  a Balassagyarmati Központi Óvoda beszámolójának jóváhagyásáról 



 
70/2016.(III.30.) a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a 

közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
71/2016.(III.30.)  a 2016. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény 

benyújtásáról 
 
72/2016.(III.30.)  az ipolyszögi, 1 hrsz-ú ingatlanban lévő helyiség hasznosításáról 
 
73/2016.(III.30.)  a 61/2016.(II.25.)  határozat visszavonásáról 
 
74/2016.(III.30.)  az Ipolyszög, Vasút 10. szám alatti 59 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 
 
75/2016.(III.30.)  a Ipolyszög Község  közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyzetéről szóló 
tájékoztatás elfogadásáról 

 
76/2016.(III.30.)  Kovács Jánosné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
77/2016.(III.30.)  Déska János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
78/2016.(III.30.)  Németh Viktória – 2660 Ipolyszög, Budai út 23. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
79/2016.(III.30.)  Tóth Gábor rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
80/2016.(III.30.)  Déska Dóra Izabella rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
81/2016.(III.30.)  Oláh Zsoltné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
82/2016.(III.30.)  Alexovicsné Rácz Tünde – 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 24. szám alatti 

lakos – rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elutasításáról 

 
83/2016.(III.30.) Alexovics Orsolya rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
84/2016.(III.30.)  Takács Istvánné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
85/2016.(III.30.)  Petykó Mihályné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
86/2016.(III.30.)  Baranyi Dezsőné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 



87/2016.(III.30.)  Oláh Teréz – 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 24. szám alatti lakos – rendkívüli 
települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 

 
88/2016. (III.30.)  Tóth Gábor rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása 

iránti kérelmének elbírálásáról  
 
89/2016. (III.30.)  Oláh Teréz rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása 

iránti kérelmének elbírálásáról  
 
90/2016. (III.30.)  Szőrös Mária rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) 

megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról  
 
91/2016. (III.30.)  Kovács László rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) 

megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról  
 
92/2016. (III.30.)  Bogdán Józsefné rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) 

megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról  
 
93/2016. (III.30.)  Bogdán Roland rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) 

megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról  
 
94/2016. (III.30.)  Selmeczi Örs rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) 

megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról  
 
95/2016. (III.30.)  Boda Jánosné rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) 

megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról  
 
96/2016. (III.30.)  Szabó Sándorné rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) 

megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról  
 
97/2016. (III.30.)  Selmeczi Józsefné rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) 

megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról  
 
98/2016. (IV.26.)  a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2015. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
99/2016. (IV.26.)  a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
100/2016. (IV.26.) az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15 tárgyú 

pályázati kiírással kapcsolatos támogató nyilatkozatról  
 
101/2016. (IV.26.) az ipolyszögi 330. hrsz-ú ingatlan hasznosításáról 
 
 
 
102/2016. (IV.26.) a VP-6-7.4.1.1-16 - A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és 

alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére tárgyú pályázat benyújtásáról 
 
103/2016. (IV.26.) Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési, Családsegítő és 

Gyermekjóléti Társulás megszüntető okiratának elfogadásáról 



 
104/2016.(IV26.) Pintér Attiláné – 2660 Ipolyszög, Ipolyszögi utca 34. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
105/2016.(IV.26.) Bogdán Rózsa rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
106/2016.(IV.26.) Németh Lászlóné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
107/2016.(IV.26.) Oláh Teréz rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
108/2016.(IV.26.) Kovács Lajos rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
109/2016.(IV.26.) Szőrös Mária rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
110/2016.(IV.26.) Kovács Krisztina rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
111/2016.(IV.26.) Alexovicsné Rácz Tünde – 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 24. szám alatti 

lakos – rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elutasításáról 

 
112/2016.(IV.26.) Rácz Gyula – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 16. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
113/2016.(IV.26.)  Petényi Istvánné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
114/2016.(IV.26.)  Pintér Attila rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
115/2016.(IV.26.)  Kovács Szilvia Mária – 2660 Ipolyszög, Budai út 53. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
116/2016.(IV.26.)  Krupa Krisztina rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
117/2016.(IV.26.)  Molnár Miklós rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
118/2016.(IV.26.)  Baranyi Dezsőné – 2660 Ipolyszög, Budai út 59. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
119/2016.(IV.26.)  Kovács László – 2660 Ipolyszög, Halász utca 10. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 



120/2016.(IV.26.) Németh Lászlóné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

 
121/2016.(IV.26.)  Oláh József rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
122/2016.(IV.26.)  Kovács János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
123/2016.(IV.26.)  Kovács László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
124/2016.(IV.26.)  Kovács Dávid Ádám rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
125/2016.( IV.26.)  Kovács Richárd rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
126/2016.(IV.26.)  Buzás Hajnalka rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
127/2016.(IV.26.)  Krupa Judit – 2660 Ipolyszög, Budai út 48. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
128/2016.(IV.26.)  Kiss Pálné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
129/2016. (IV.26.) Bangó Rómeó rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) 

megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról  
 
130/2016.(IV.26.)  Kovács Marietta rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
131/2016. (IV.27.)  az alapellátás biztosítása érdekében Balassagyarmat Város Önkormányzatával 

kötendő megállapodásról 
 
132/2016. (IV.27.) beltéri kamera beszerzéséről 
 
133/2016. (V.26.)  Balassagyarmat Város Önkormányzata, Közös Önkormányzati hivatal és a 

hozzá tartozó önkormányzatok és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 
2015. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 

 
134/2016. (V.26.)  az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai  2015. évi 

ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
135/2016. (V.26.)  a 2015. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról 
 
136/2016. (V.26.)  a Balassagyarmati Központi Óvoda átszervezéséről 
 
137/2016. (V.26.)  a Balassagyarmati Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 



138/2016. (V.26.)  a Központi óvoda házirendjének kiegészítéséről 
 
139/2016. (V.26.)  óvodai csoportszám meghatározásáról 
 
140/2016. (V.26.)  a Balassagyarmati Központi Óvoda intézményvezetői pályázatára beérkezett 

pályázat véleményezésére 
 
141/2016. (V.26.)  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
142/2016. (V.26.)  önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó 

pályázat benyújtásáról 
 
143/2016. (V.26.)  TOP-3.2.1-15 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú 

pályázat benyújtásáról 
 
144/2016.(V.26.)  Pintér Attiláné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
145/2016.(V.26.)  Déska Dóra Izabella rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
146/2016.(V.26.)  Kovács Lajos rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
147/2016.(V.26.)  Bangó Ferenc rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
148/2016.(V.26.)  Bangó Ferencné – 2660 Ipolyszög, Vasút utca 8. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
149/2016.(V.26.)  Bogdán Renáta rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
150/2016.(V.26.)  Rafael Mihály rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
151/2016.(V.26.)  Molnár Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
152/2016.(V.26.)  Alexovicsné Rácz Tünde rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
153/2016.(V.26.)  Baranyi Dezső rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
154/2016.(V.26.)  Kovács Jánosné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
155/2016.(V26.) Alexovics Jenő rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 



156/2016.(V.26.)  Kovács Izabella rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

 
157/2016.(V.26.)  Maglódi Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
158/2016.(V.26.)  Jakus László Ferencné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
159/2016.(VI.28.) a Magyar Államvasutak Zrt-vel való együttműködési megállapodás 

megkötéséről 
 
160/2016. (VI.28.) a tagi kölcsön nyújtásáról 
 
161/2016.(VI.28.) Oláh Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
162/2016.(VI.28.) Bogdán Rózsa – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 16. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
163/2016.(VI.28.) Oláh Teréz – 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 24. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
164/2016.(VI.28.) Kovács Lajos – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 9. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
165/2016.(VI.28.)  Petényi Istvánné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
166/2016.(VI.28.)  Molnár Miklós rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
167/2016.(VI.28.)  Kovács László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
168/2016.(VI.28.)  Oláh József rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
169/2016.(VI.28.)  Kovács János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
170/2016.(VI.28.)  Kovács Bence rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
171/2016.(VI.28.) Kiss Pálné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
172/2016.(VI.28.)  Kovács Elemérné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 



173/2016.(VI.28.)  Bogdán Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

 
174/2016.(VI.28.)  Takács Istvánné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
175/2016.(VI.28.)  Kovács Szilvia Mária rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
176/2016.(VI.28.) Déska Dóra Izabella rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
177/2016.(VI.28.)  Déska János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
178/2016.(VI.28.)  Petykó Mihályné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
179/2016.(VI.28.)  Pusztai Alexandra rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 

180/2016. (VII.21.)  a 160/2016. (VI.28.) számú határozatának visszavonásáról 

181/2016. (VII.21.) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátására vonatkozó 
pályázat kiírásáról 

182/2016. (VII.21.)  a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre 
irányuló pályázat benyújtásáról 

183/2016.(VII.21.)  Tóth Gábor rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

184/2016.(VII.21.)  Alexovicsné Rácz Tünde – 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 24. szám alatti 
lakos – rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elutasításáról 

185/2016.(VII.21.)  Kovács István rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

186/2016.(VII.21.)  Pintér Attila rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

187/2016.(VII.21.)  Bogdán Gyuláné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

188/2016.(VII.21.)  Oláh Józsefné – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 1. szám alatti lakos – 
rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elutasításáról 

189/2016.(VII.21.)  Oláh József – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 9. szám alatti lakos – rendkívüli 
települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 



190/2016.(VII.21.)  Kovács János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

191/2016.(VII.21.)  Bangóné Berki Renáta rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

192/2016.(VII.21.) Bogdán Renáta – 2660 Ipolyszög, Budai út 55. szám alatti lakos – 
rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elutasításáról 

193/2016.(VII.21.)  Oláh Andrea rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

194/2016.(VII.21.)  Baranyi Dezső – 2660 Ipolyszög, Budai út 59. szám alatti lakos – 
rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elutasításáról 

195/2016.(VII.21.)  Kovács Jánosné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

196/2016.(VII.21.)  Krupa Judit rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

197/2016.(VII.21.)  Tatai Rozália rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

198/2016.(VII.21.)  Bogdán László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

199/2016.(VII.21.)  Vachó Jenőné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

200/2016.(VII.21.)  Rafael Arnold rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

201/2016.(VII.21.)  Oláh Renáta rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

202/2016.(VII.21.)  Bogdán Beatrix rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

203/2016.(VII.21.)  Oláh Lászlóné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

204/2016.(VII.21.)  Szőrös Anett – 2660 Ipolyszög, Budai út 55. szám alatti lakos – rendkívüli 
települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 

205/2016.(VII.21.)  Oláh Teréz rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
206/2016. (VIII.17.)  Kovács Jánosné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 



 

207/2016.(VIII.17.)  Déska János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

 
208/2016.(VIII.17.)  Déska Dóra Izabella rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
209/2016.(VIII.17.)  Alexovicsné Rácz Tünde rendkívüli települési támogatás megállapítása 

iránti kérelmének elbírálásáról 

 

210/2016.(VIII.17.)  Alexovics Orsolya rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

 

211/2016.(VIII.17.)  Kovács László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

 

212/2016.(VIII.17.)  Kovács Krisztina rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

 

213/2016.(VIII.17.)  Kovács Lajos rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

 
214/2016.(VIII.17.)  Kovács Richárd rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
215/2016.(VIII.17.)  Kiss Pálné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
216/2016.(VIII.17.)  Kovács Marietta rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 

 

217/2016.(VIII.17.)  Németh László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

 

218/2016.(VIII.17.)  Kovács Richárd rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

 

219/2016.(VIII.17.)  Németh László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

 
220/2016.(VIII.17.)  Rafael Mihály rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 



221/2016.(VIII.17.)  Oláh Andrea rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

222/2016.(VIII.17.)   Farkas Zoltán rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

 
223/2016.(VIII.17.)  Oláh Ildikó – 2660 Ipolyszög, Vasút utca 1. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 

 

224/2016.(VIII.17.)  Horváth János – 2660 Ipolyszög, Vasút utca 1. szám alatti lakos – 
rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elutasításáról 

 
225/2016.(VIII.17.)  Oláh Lászlóné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
226/2016.(VIII.17.)  Kovácsné Pintér Georgina rendkívüli települési támogatás megállapítása 

iránti kérelmének elbírálásáról 

 

227/2016.(VIII.17.)  Molnár Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

 
228/2016.(VIII.17.)  Buzás Hajnalka rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 

229/2016. (VIII.17.)  az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatására programban való részvételre irányuló pályázat 
benyújtásáról 

 
230/2016. (VIII.17.)  az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás 2016. évi működésének 

finanszírozásáról 
 
231/2016. (IX.26.)  Ipolyszög Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. féléves 

végrehajtásáról 
 

232/2016. (IX.26.)  Ipolyszög Község Önkormányzata bankszámlavezetésről  
 
233/2016. (IX.26.)  a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 
 
234/2016. (IX.26.)  a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel és a Balassagyarmati 

Regionális Szennyvízrendszerrel kapcsolatos, 2017-2031 évekre vonatkozó 
gördülő fejlesztési tervről 

 
235/2016. (IX.26.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

kiírásáról 
 
236/2016. (IX.26.)  Központi Óvoda 2016/2017. nevelési évre szóló munkatervének 

véleményezéséről 
 



237/2016.(IX.26.)  Takács Istvánné – 2660 Ipolyszög, Ipolyszögi utca 6. szám alatti lakos – 
rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elutasításáról 

 
238/2016.(IX.26.)  Petykó Mihályné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
239/2016.(IX.26.)  Déska Dóra Izabella rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
240/2016.(IX.26.)  Alexovicsné Rácz Tünde rendkívüli települési támogatás megállapítása 

iránti kérelmének elbírálásáról 
 
241/2016.(IX.26.)  Baranyi Dezsőné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
242/2016.(IX.26.)  Kovács László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
243/2016.(IX.26.)  Kovács Krisztina rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
244/2016.(IX.26.)  Németh Viktória rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
245/2016.(IX.26.)  Oláh József – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 9. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
246/2016.(IX.26.)  Kiss Pálné – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 1. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
247/2016.(IX.26.)  Kovács János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
248/2016.(IX.26.)  Buzás Hajnalka rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
249/2016.(IX.26.)  Bangó Ferenc rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
250/2016.(IX.26.)  Bogdán László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
251/2016.(IX.26.)  Oláh Andrea – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 1. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elutasításáról 

 
252/2016.(IX.26.)  Molnár Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 



253/2016.(IX.26.)  Pintér Attiláné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

 
254/2016.(IX.26.)  Pusztai Alexandra rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
255/2016.(IX.26.)  Kovács Elemérné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
256/2016.(IX.26.)  Szőrös Csabáné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
257/2016.(IX.26.)  Oláh Józsefné – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 1. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elutasításáról 

 
258/2016.(IX.26.)  Alexovics Jenő rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
259/2016.(IX.26.)  Rácz Rudolf rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
260/2016.(IX.26.)  Kovács Izabella rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
261/2016.(IX.26.)  Kovács Bence rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
262/2016.(IX.26.)  Bangó Ferencné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
263/2016.(IX.26.)  Oláh Arnold rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
264/2016.(IX.26.)  Tatai Rozália rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
265/2016.(IX.26.)  Krupa Judit rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
266/2016.(IX.26.)  Bogdán Renáta rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
267/2016.(IX.26.)  Ifj. Bogdán Lászlóné – 2660 Ipolyszög, Budai út 55. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elutasításáról 

 
268/2016.(IX.26.)  Szőrös Anett rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 



269/2016.(IX.26.)  Szőrös Csaba rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

 
270/2016.(IX.26.)  Kovács Marietta rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
271/2016.(IX.26.)  Németh Patrik rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
272/2016.(IX.26.)  Németh Lászlóné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
273/2016.(IX.26.)  Németh Lászlóné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
274/2016.(IX.26.)  Kovács István rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
275/2016.(IX.26.)  Takács Gergely rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
276/2016. (X.27.)  a 14/13 hrsz alatt lévő beépítetlen területből részterület használatára  

kötött szerződés meghosszabbításáról 
 

277/2016. (X.27.)  Balassagyarmat Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó 
költségvetési szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó 
önkormányzatok 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

 
278/2016. (X.27.)  az egészségügyi alapellátás körébe tartozó gyermek és felnőtt központi 

orvosi ügyelet ellátása vonatkozó szerződés módosításáról 
 
279/2016. (X.27.)  a FIDO Állatmentő Alapítvány támogatásáról 
 
280/2016. (X.27.)  Ipolyszög község belterületi útjainak 2016-2017. évi 

síkosságmentesítéséről szóló vállalkozási szerződés megkötéséről   
 
281/2016. (X.27.)  az Ipolyszög, Vasút u. 10. szám alatti ingatlannal kapcsolatos kérelem 

elbírálásáról 
  
282/2016. (X.27.)  térfigyelő kamerarendszer karbantartására vonatkozó szerződés 

megkötéséről 
 
283/2016. (X.27.)  a Börzsönygáz Kft. végelszámolással történő megszüntetéséről  
 
284/2016.(X.27.)  Kovács Jánosné – 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 24. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elutasításáról 

 
285/2016.(X.27.)  Ifj. Bogdán Lászlóné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 



286/2016.(X.27.)  Kovács Krisztina rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

 
287/2016.(X.27.)  Kiss Pálné – 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 24. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elutasításáról 

 
288/2016.(X.27.)  Kovács Dávid Ádám rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
289/2016.(X.27.)  Szőrös Mária rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
290/2016.(X.27.)  Oláh Renáta – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 1. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elutasításáról 

 
291/2016.(X.27.)  Molnár Józsefné – 2660 Ipolyszög, Fő u. 35. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
292/2016.(X.27.)  Déska Dóra Izabella rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
293/2016.(X.27.)  Déska János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
294/2016.(X.27.)  Fedor Andrea rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
295/2016.(X.27.)  Kovács János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
296/2016.(X.27.)  Bangó Ferencné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
297/2016.(X.27.)  Bangó Ferenc rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
298/2016.(X.27.)  Kovács Marietta rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
299/2016.(X.27.)  Oláh Andrea – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 1. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elutasításáról 

 
300/2016.(X.27.)  Oláh Lászlóné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
301/2016.(X.27.)  Kovács Lajos rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 



302/2016.(X.27.)  Herczeg Tiborné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

 
303/2016.(X.27.)  Oláh Alex rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
304/2016.(X.27.)  Petényi Istvánné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
305/2016.(X.27.)  Kovács Szilvia Mária rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
306/2016. (XII.12.)  a helyi iparűzési adóról szóló 23/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet 
 
307/2016. (XII.12.)  a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 22/2013.(XI.28.) 

önkormányzati rendeletének felülvizsgálatáról 
 
308/2016. (XII.12.)  a levegőtisztaság védelmének helyi szabályairól szóló 5/2009. (II.18.) 

számú rendelet módosításának kezdeményezéséről 
 
309/2016. (XII.12.)  a Balassagyarmati Központi Óvoda maximális csoportlétszám 

túllépésének engedélyezésével való egyetértésről 
 
310/2016. (XII.12.)  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséről 
 
311/2016. (XII.12.)  az ipolyszögi, 1 hrsz-ú ingatlanban lévő helyiség hasznosításáról  
 
312/2016. (XII.12.)  az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 

és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos 
beszámoló elfogadásáról 

 
313/2016. (XII.12.)  újabb torony építésének elvi engedélyezéséről 
 
314/2016. (XII.12.)  az Ipolyszög, Vasút u. 10. szám alatti ingatlan vételárának részletekben 

történő megfizetéséről 
 
315/2016. (XII.12.)  Ipolyszög Község 2017. január 1-től 2017. december 31-ig terjedő 

időszakra vonatkozó közvilágítási üzemeltetési szerződés megkötéséről   
 
316/2016. (XII.12.)  Dudás Márton Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának elbírálásáról 
 
317/2016. (XII.12.)  Tóth Ádám Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának elbírálásáról 
 
318/2016.(XII.12.)  Oláh Teréz rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
319/2016.(XII.12.)  Kovács Lajosné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 



320/2016.(XII.12.)  Szőrös Csabáné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

 
321/2016.(XII.12.)  Alexovicsné Rácz Tünde rendkívüli települési támogatás megállapítása 

iránti kérelmének elbírálásáról 
 
322/2016.(XII.12.)  Petényi Istvánné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
323/2016.(XII.12.)  Kovács Szilvia Mária rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
324/2016.(XII.12.)  Molnár Miklós rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
325/2016.(XII.12.)  Baranyi Dezsőné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
326/2016.(XII.12.)  Kovács János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
327/2016.(XII.12.)  Buzás Hajnalka rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
 
328/2016.(XII.12.)  Krupa Judit rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
329/2016.(XII.12.)  Tatai Rozália rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
330/2016.(XII.12.)  Déska János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
331/2016.(XII.12.)  Déska Dóra Izabella rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
332/2016.(XII.12.)  Alexovics Orsolya rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
333/2016.(XII.12.)  Csipkés Katalin rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
334/2016.(XII.12.)  Id. Farkas Zoltán rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
335/2016.(XII.12.)  Molnár Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
336/2016.(XII.12.)  Petykó Mihályné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 



 
337/2016.(XII.12.)  Kovács Elemérné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
338/2016.(XII.12.)  Bangó Ferencné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
339/2016.(XII.12.)  Bangó Ferencné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
340/2016.(XII.12.)  Kovács Izabella rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
341/2016.(XII.12.)  Alexovics Jenő rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
342/2016.(XII.12.)  Pintér Attiláné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
343/2016.(XII.12.)  Pusztai Alexandra rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
344/2016.(XII.12.)  Oláh Arnoldné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
345/2016.(XII.12.)  Kovács Jánosné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
346/2016.(XII.12.)  Rácz Gyula rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
347/2016.(XII.12.)  Kovács László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
348/2016.(XII.12.)  Kovács Marietta rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
349/2016.(XII.12.)  Bogdán Roland rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
350/2016.(XII.12.)  Kovács István rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
351/2016.(XII.12.)  Rudner Attila rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
352/2016.(XII.12.)  Jakus János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
353/2016.(XII.12.)  Bogdán Ottó rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 



 
354/2016.(XII.12.)  Bogdán Andrea rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
355/2016.(XII.12.)  Kovács Krisztina rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
356/2016.(XII.12.)  Baranyi Márió rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
357/2016. (XII.12.)  Tóth Gábor  rendkívüli települési támogatás ( szociális étkeztetés ) 

megállapítása iránti kérelme elbírálásáról szóló határozat kiegészítéséről 
 
358/2016. (XII.12.)  Bangó Rómeó  rendkívüli települési támogatás ( szociális étkeztetés ) 

megállapítása iránti kérelme elbírálásáról szóló határozat kiegészítéséről 
 
359/2016. (XII.12.)  Bogdán Józsefné rendkívüli települési támogatás ( szociális étkeztetés ) 

megállapítása iránti kérelme elbírálásáról szóló határozat kiegészítéséről 
 
360/2016. (XII.12.)  Oláh Teréz  rendkívüli települési támogatás ( szociális étkeztetés ) 

megállapítása iránti kérelme elbírálásáról szóló határozat kiegészítéséről 
 
361/2016. (XII.12.)  Szőrös Mária rendkívüli települési támogatás ( szociális étkeztetés ) 

megállapítása iránti kérelme elbírálásáról szóló határozat kiegészítéséről 
 
362/2016. (XII.12.)  Tóth Gábor rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) 

megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról  
 
363/2016. (XII.12.)  Oláh Teréz rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) 

megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról  
 
364/2016. (XII.12.)  Szőrös Mária rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) 

megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról  
 
365/2016. (XII.12.) Kovács László rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) 

megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról  
 
366/2016. (XII.12.)  Bogdán Józsefné rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) 

megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról  
 
367/2016. (XII.12.)  Bogdán Roland rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) 

megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról  
 
368/2016. (XII.12.)  Bangó Rómeó rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) 

megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról  
 
369/2016. (XII.12.)  Vachó Jenőné rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) 

megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról  
 
370/2016. (XII.12.)  Selmeczi Józsefné rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) 

megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról  



 
371/2016. (XII.12.)  Selmeczi Örs rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) 

megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról  
 
372/2016.(XII.12.)  Maglódi Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
373/2016.(XII.12.)  Balla Lászlóné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
374/2016.(XII.12.)  Jakus László Ferencné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
375/2016.(XII.12.)  Zagyi Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

1/2016.(II.25.) határozata 
Kovács László – 2660 Ipolyszög, Halász utca 10. szám alatti lakos – rendkívüli települési  

támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

2/2016.(II.25.) határozata 
Kovács Jánosné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
3/2016.(II.25.) határozata 

Oláh Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

4/2016.(II.25.) határozata 
Kovács Richárd rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 



Képviselő-testülete 
5/2016.(II.25.) határozata 

Oláh József rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

6/2016.(II.25.) határozata 
Németh László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

7/2016.(II.25.) határozata 
Németh Lászlóné – 2660 Ipolyszög, Budai út 23. szám alatti lakos – rendkívüli települési 

támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

8/2016.(II.25.) határozata 
Baranyi Dezsőné – 2660 Ipolyszög, Budai út 59. szám alatti lakos – rendkívüli települési 

támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

9/2016.(II.25.) határozata 
Bangóné Berki Renáta rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

10/2016.(II.25.) határozata 
Bogdán Rózsa rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 
 



Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

11/2016.(II.25.) határozata 
Oláh Andrea – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 1. szám alatti lakos – rendkívüli települési támogatás 

megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

12/2016.(II.25.) határozata 
Rafael Mihály rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

13/2016.(II.25.) határozata 
Németh Lászlóné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

14/2016.(II.25.) határozata 
Vachó Jenő rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

15/2016.(II.25.) határozata 
Bogdán Lászlóné – 2660 Ipolyszög, Budai út 55. szám alatti lakos – rendkívüli települési 

támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

16/2016.(II.25.) határozata 
Kovács Krisztina rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 
 



Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

17/2016.(II.25.) határozata 
Oláh Teréz rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

18/2016.(II.25.) határozata 
Kovács Noémi Margit rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

19/2016.(II.25.) határozata 
Kovács Marietta – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 9. szám alatti lakos – rendkívüli települési 

támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

20/2016.(II.25.) határozata 
Kiss Pálné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

21/2016.(II.25.) határozata 
Kiss Pálné – 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 24. szám alatti lakos – rendkívüli települési 

támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

22/2016.(II.25.) határozata 
Bogdán László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 



Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

23/2016.(II.25.) határozata 
Kovács Dávid Ádám rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

24/2016.(II.25.) határozata 
Kovács Izabella rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

25/2016.(II.25.) határozata 
Kovács Elemérné – 2660 Ipolyszög, Budai út 53. szám alatti lakos – rendkívüli települési 

támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

26/2016.(II.25.) határozata 
Kovács Lajos rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

27/2016.(II.25.) határozata 
Alexovics Jenő rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

28/2016.(II.25.) határozata 
Bogdán Beatrix rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 
 



Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

29/2016.(II.25.) határozata 
Bogdán Gyuláné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

30/2016.(II.25.) határozata 
Bogdán Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

31/2016.(II.25.) határozata 
Molnár Zoltán rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

32/2016.(II.25.) határozata 
Bogdán Gyula – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 16. szám alatti lakos – rendkívüli települési 

támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

33/2016.(II.25.) határozata 
Szőrös Mária rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

34/2016.(II.25.) határozata 
Pusztai Alexandra rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 
 
 



Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

35/2016.(II.25.) határozata 
Rafael Arnold rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

36/2016.(II.25.) határozata 
Oláh Renáta – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 1. szám alatti lakos – rendkívüli települési támogatás 

megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

37/2016.(II.25.) határozata 
Lakatos Julianna Éva rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

38/2016.(II.25.) határozata 
Molnár Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

39/2016.(II.25.) határozata 
Szeleczki Csaba Pál rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

40/2016.(II.25.) határozata 
Szőrös Csabáné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 
 
 



Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

41/2016.(II.25.) határozata 
Bangó Ferencné – 2660 Ipolyszög, Vasút utca 8. szám alatti lakos – rendkívüli települési 

támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

42/2016.(II.25.) határozata 
Petykó Mihályné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

43/2016. (II.25.) határozata 
Selmeczi Józsefné rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

44/2016. (II.25.) határozata 
Tóth Gábor rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

45/2016. (II.25.) határozata 
Boda Jánosné rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

46/2016. (II.25.) határozata 
Oláh Teréz rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 



 
Ipolyszög Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
47/2016. (II.25.) határozata 

Szőrös Mária rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

48/2016. (II.25.) határozata 
Szeleczki Pálné rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

49/2016. (II.25.) határozata 
Kovács László rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

50/2016. (II.25.) határozata 
Szabó Sándorné rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

51/2016. (II.25.) határozata 
Bogdán Józsefné rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

52/2016. (II.25.) határozata 
Selmeczi Örs rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 



 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

53/2016. (II.25.) határozata 
Bogdán Roland rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
54/2016.(II.25.) határozata 

Hrozina Lénárd alpolgármester tiszteletdíjáról  
 
1./ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény (Mötv.) 80. §. 

(2) bekezdésében foglaltak alapján Hrozina Lénárd társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját 2016. március hó 1. napjától havi bruttó 104.700.-Ft-ban állapítja meg. 

 
2./ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény (Mötv.) 80. §. 

(3) bekezdésében foglaltak alapján Hrozina Lénárd társadalmi megbízatású alpolgármester 
költségátalányát 2016. március hó 1. napjától tiszteletdíjának 15 %-ban, havi bruttó 15.700.-
Ft-ban állapítja meg. 

 
3./Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. §. (2) – (3) bekezdései 
alapján Hrozina Lénárd alpolgármester írásban benyújtott nyilatkozata alapján, részére az e 
határozat 1. és 2. pontjában megjelölt tiszteletdíj és költségtérítés kifizetését 20.000.- Ft 
tiszteletdíj kifizetésében határozza meg, egyebekben a megállapított tiszteletdíj valamint 
költségtérítés kifizetését megszünteti. 

 
4./  A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 
 Határidő: 2016. március 1. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
55/2016.(II.25.) határozata 

a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésével való 
egyetértésről 

 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az 
intézmény fenntartó Önkormányzatot tájékoztassa. 



 
Határidő: 2016. március 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
                    /: Kárdási Jánosné : /                                      /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
56/2016.(II.25.) határozata 

a Központi Óvoda 2016. évi költségvetésével való egyetértésről 
 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal egyetért a Központi Óvoda 2016. évi költségvetésével. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről 
Balassagyarmat Város Önkormányzatát tájékoztassa. 
 
Határidő: 2016. március 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
                      /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
                            polgármester                                                 jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
57/2016.(II.25.) határozata 

a Balassagyarmat Város, Ipolyszög és Patvarc Községek Önkormányzatai által fenntartott 
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításával való 

egyetértésről 
 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja Balassagyarmat Város, Ipolyszög és Patvarc Községek Önkormányzataiáltal 
közösen fenntartott Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítását. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az 
intézmény fenntartó Önkormányzatot tájékoztassa. 
 
Határidő: 2016.március 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
                      /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
                            polgármester                                                 jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
58/2016.(II.25.) határozata 

a Központi óvoda házirendjének felülvizsgálatáról 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta és a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja a Központi óvoda házirendjét. 

2. A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2016. március 14. 
Felelős: intézményvezető 



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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
59/2016.(II.25.) határozata 

az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról 
 

1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az óvodába 
történő jelentkezésbeíratásának ideje az alábbiak szerint kerüljön meghatározásra: 

2016. április 20-án (szerda) 8.00-18.00 óra,  
2016. április 21-én (csütörtök) 8.00-17.00 óra 
2016. április 22-én (péntek) 8.00-17.00 óra és 
2016. április 23-án (szombaton) csak a Központi Óvodában 8.00-12.00 
óra közötti időpontokban határozza meg. 

 
2) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy biztosítsa a Balassagyarmat, 

Ipolyszög, Patvarc közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező szülők (szülői felügyeletet gyakorlók) velük egy háztartásban élő gyermekei 
felvételét az óvodai csoportokba, azzal a megkötéssel, hogy az Ipolyszög községben működő 
egycsoportos tagóvoda védelmében a balassagyarmati óvodai feladat ellátási helyekre csak 
abban az esetben kerülhet sor e településről érkező gyermek felvételére, ha a községi 
tagóvoda férőhelyei megteltek, illetve ha az képviselő-testület ehhez hozzájárulásukat adták. 
Más településről érkező igények alapján óvodai férőhely biztosítására csak az érintett nevelési 
év vonatkozásában jóváhagyott önkormányzati költségvetési rendeletben foglaltak szerint 
lehet. 
 

 Határidő: értelemszerűen 
 Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 
 
3) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a helyben szokásos módon tegye 

közzé és az érintett intézmény vezetőjét értesítse a döntésről.  
 
 Határidő: 2016. március 4. 
 Felelős:Medvácz Lajos polgármester 
 
4) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a rendelkezésére álló 

kommunikációs eszközökkel gondoskodjon az óvodába jelentkezés időpontjának 
nyilvánosságra hozataláról. 

 
 Határidő: 2016. március 4. 
 Felelős:Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 
 
                      /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
                            polgármester                                                 jegyző 
 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
60/2016.(II.25.) határozata 

a Balassagyarmat, Patvarc, Ipolyszög Családsegítő, Gyermekjóléti és Étkeztetési 
Társulás társulási megállapodásának módosításáról 



 
1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarc, 

Ipolyszög Családsegítő, Gyermekjóléti és Étkeztetési Társulás társulási megállapodását az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
A társulási megállapodás 4. pontja helyébe a következő 4. pont lép: 
„A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök: 
Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül: 

- szociális étkeztetés  
 

A társult feladatok ellátásával összefüggő szervezeti, működési és egyéb kérdéseket a 
települések a Társulással külön megállapodás keretében rögzítik. 

 
A Balassagyarmat, Patvarc, Ipolyszög Családsegítő, Gyermekjóléti és Étkeztetési 
Társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 
kormányzati funkció kód: 107051 – Szociális étkeztetés 
Főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

 
2.) A Képviselő-testület a fenti módosításoknak megfelelően az egységes szerkezetű társulási 

megállapodást a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 

3.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulási megállapodás módosításával 
kapcsolatos bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei 
Igazgatósága felé tegyen eleget. 
 

Határidő: 2016. március 1.   
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
61/2016.(II.25.) határozata 

aIpolyszögKözség Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának  
módosításáról 

 
1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete aIpolyszög Község 

Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú mellékletét a 
határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a módosítással kapcsolatos bejelentési 
kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága felé tegyen eleget. 

 
Határidő: 2016. március 1.  
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 

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



IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
62/2016.(II.25.) határozata 

Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testületet az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29/A. § -ban foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 
három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:  

 
Saját bevételek összege: 
2016         2 340 e Ft 
2017         2 310 e Ft                     
2018         2 380 e Ft 
2019         2 450 e Ft 
 
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
2016               ---   
2017               --- 
2018               ---              
2019               ---                 
 
A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt követelménynek, 
amely szerint: 
„Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési 
kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja 
meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.” 
 
 
Felelős:Kárdási Jánosné polgármester 
Határidő:  2016. február 29. 
 
                      /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
                            polgármester                                                 jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
63/2016.(II.25.) határozata 

Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának jóváhagyásáról 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében 
foglalt tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 
beszámolóját. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 

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



 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

64/2016.(II.25.) határozata 
a migrációs helyzettel kapcsolatos kezdeményezésről 

 
Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a migrációs helyzet kapcsán az alábbi 
kezdeményezéssel él Magyarország Kormánya felé: 
 

A képviselő-testület kéri a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az 
illegális migránsok Magyarországra való beáramlását és a kötelező betelepítési kvóták 
érvényesítését! A kötelező betelepítési kvóta értelmetlen, ellentétes az Európai Unió 
polgárainak szabad mozgást adó vívmányával. A tömeges és illegális bevándorlás növeli a 
bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta elfogadása olyan precedenst teremtene, amely 
veszélyezteti kultúránkat és mindennapjaink biztonságát, továbbá vállalhatatlan terheket 
jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 

Határidő:  2016. február 29. 
Felelős:  Kárdási Jánosné polgármester 
 
                      /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
                            polgármester                                                 jegyző 
 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
65/2016.(II.25.) határozata 

Ipolyszög Község Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ipolyszög Község 
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2016. március 1. 
Felelős:Kárdási Jánosné polgármester 
 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
66/2016.(II.25.) határozata 

a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyására 
 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kárdási Jánosné polgármester 
2016. évi szabadságütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 
Ütemezés 
 
Kezdete  Vége  Munkanapok száma 
2016.03.07.  2016.03.11    5 
2016.03.21  2016.03.25    5 
2016.04.04  2016.04.08    5 
2016.04.25.  2016.04.29.   5 



2016.05.23.  2016.05.27.    5 
2016.06.13.  2016.06.24.        10 
2016.07.04.  2016.07.08.    5 
2016.07.18.  2016.07.22.    5 
2016.08.15.  2016.08.26.        10 
2016.09.26.  2016.09.30.    5 
2016.11.07.  2016.11.11.    5 
2016.12.19.  2016.12.23.    5 
 
 
Összesen: 70 nap 
 
2./ A Képviselő - testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: dr Varga Andrea jegyző 
Határidő: 2016. március 31. 
 
                      /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
                            polgármester                                                 jegyző 
 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
67/2016.(II.25.) határozata 

a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység ideiglenes gyakorlására feljogosított 
személy kiválasztásáról 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a dohánytermék-kiskereskedelmi 
tevékenység ideiglenes gyakorlására az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt által 
történő kijelölésre Tóth János (székhelye: 2660 Ipolyszög, Fő u. 11.) egyéni vállalkozót javasolja. 
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2016. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
                      /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
                            polgármester                                                 jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
68/2016.(II.25.) határozata 

Ipolyszög Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 
Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Önkormányzat 
2016. évi közbeszerzési terve nemleges. 
 
Határidő: 2016. március 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 
                      /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
                            polgármester                                                 jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
69/2016.(III.30.) határozata  

a Balassagyarmati Központi Óvoda beszámolójának jóváhagyásáról 
 



1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Központi Óvoda 2015-2016. évi működésére 
vonatkozó beszámolóját. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa. 

 
 
Határidő: 2. pont tekintetében: 2016. április 15. 
Felelős: 2. pont tekintetében: dr. Varga Andrea jegyző 
 
                    /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
70/2016.(III.30.) határozata  

a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság 
helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város 
Rendőrkapitányának a város közbiztonsága helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedéseiről és azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a kapitányságvezetőt tájékoztassa. 

 
Határidő: a 2. pont tekintetében: 2016. április 15.  
Felelős: a 2. pont tekintetében: dr. Varga Andrea jegyző 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
71/2016.(III.30.) határozata  

a 2016. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 
 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország 2016. évi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján támogatási igényt nyújt be a települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra, mely a települési 
önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását 
veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Kárdási Jánosné 

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



 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

72/2016.(III.30.) határozata  
az ipolyszögi, 1 hrsz-ú ingatlanban lévő helyiség hasznosításáról  

 
 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező, 1. hrsz-ú, 

összesen 167 m2 alapterületű ingatlanából 13 m2 területű helyiséget Jamber Hajnalka 
(Ipolyszög, Fő u. 3. szám alatti lakos) részére, bérbe adja fodrászüzlet céljára az alábbi 
feltételek szerint: 
a) a bérleti szerződés határozott időre, 2016. év január hó 1. napjától 2016. év december hó 

31. napjáig tartó időtartamra szól, 
b) a helyiség éves bérleti díja: 72.000-Ft , 
c) a bérlő a közüzemi díjakat a bérbeadó részére számla ellenében fizeti meg. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
 
Felelős:  Kárdási Jánosné polgármester 
Határidő:  a kiértesítésre 2016. április 10. 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
73/2016.(III.30.) határozata  

a 61/2016.(II.25.)  határozat visszavonásáról 
 
1.) A Képviselő-testület visszavonja Ipolyszög Község Önkormányzata és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatának  módosításáról szóló 61/2016.(II.25.) határozatát. 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. április 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
74/2016.(III.30.) határozata  

az Ipolyszög, Vasút 10. szám alatti 59 hrsz-ú ingatlan 
elidegenítéséről 

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ipolyszög, Vasút utca 10, 

szám alatti 59 hrsz-ú lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 30/120 részének tulajdonosa, 
megismerte az ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatot és él elővásárlási jogával és megvásárolja az 
ingatlan magántulajdonban lévő 90/120-ad részét, 225.000.- forintos vételáron. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Kárdási Jánosné  polgármester 



Határidő:  a kiértesítésre 2016. április 10. 
 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
75/2016.(III.30.) határozata  

a Ipolyszög Község  közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztatás 

elfogadásáról 
 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ipolyszög Község közigazgatási 

területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztatást elfogadja.   

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, ennek 

keretében a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. március 16-i keltű, FKI-KHO: 
571-4/2016. számú határozatával kapcsolatos kereset benyújtására. 

 
Határidő: 2016. április 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

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

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

76/2016.(III.30.) határozata  
Kovács Jánosné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
77/2016.(III.30.) határozata  

Déska János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

78/2016.(III.30.) határozata  
Németh Viktória – 2660 Ipolyszög, Budai út 23. szám alatti lakos – rendkívüli települési 

támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  



Képviselő-testülete 
79/2016.(III.30.) határozata  

Tóth Gábor rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

80/2016.(III.30.) határozata  
Déska Dóra Izabella rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

81/2016.(III.30.) határozata  
Oláh Zsoltné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

82/2016.(III.30.) határozata  
Alexovicsné Rácz Tünde – 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 24. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

83/2016.(III.30.) határozata  
Alexovics Orsolya rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

84/2016.(III.30.) határozata  
Takács Istvánné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

85/2016.(III.30.) határozata  
Petykó Mihályné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 



 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

86/2016.(III.30.) határozata  
Baranyi Dezsőné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

87/2016.(III.30.) határozata  
Oláh Teréz – 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 24. szám alatti lakos – rendkívüli települési 

támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
88/2016. (III.30.) határozata 

Tóth Gábor rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról  

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
89/2016. (III.30.) határozata 

Oláh Teréz rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról  

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
90/2016. (III.30.) határozata 

Szőrös Mária rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról  

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
91/2016. (III.30.) határozata 

Kovács László rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról  

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 



IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
92/2016. (III.30.) határozata 

Bogdán Józsefné rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása 
iránti kérelmének elbírálásáról  

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
93/2016. (III.30.) határozata 

Bogdán Roland rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról  

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
94/2016. (III.30.) határozata 

Selmeczi Örs rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról  

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
95/2016. (III.30.) határozata 

Boda Jánosné rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról  

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
96/2016. (III.30.) határozata 

Szabó Sándorné rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása 
iránti kérelmének elbírálásáról  

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
97/2016. (III.30.) határozata 

Selmeczi Józsefné rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása 
iránti kérelmének elbírálásáról  

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 



98/2016. (IV.26.) határozata 
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 

Kirendeltsége 2015. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2015. 
évi beszámolóját a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 

 
 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
     polgármester                                                         jegyző 

 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
99/2016. (IV.26.) határozata 

a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2015. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága 2015. 
évi beszámolóját a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 

 
 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
     polgármester                                                         jegyző 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

100/2016. (IV.26.) határozata 
az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15 tárgyú pályázati 

kiírással kapcsolatos támogató nyilatkozatról  
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Palócország 
Egészségéért, Gazdagságáért, Okosságáért Alapítvány az Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15 tárgyú pályázati kiírásra benyújtandó pályázatát. 
 

2. A Képviselő-testület megerősíti, hogy a pályázat megvalósításához anyagi támogatást nem 
biztosít.  

 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
     polgármester                                                         jegyző 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

101/2016. (IV.26.) határozata 
az ipolyszögi 330. hrsz-ú ingatlan hasznosításáról 

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező, ipolyszögi 

330. hrsz-ú ingatlan 150 m2-es részét a határozat mellékletét képező szerződés tervezet 
szerinti feltételekkel bérbe adja a Magyar Telekom Nyrt.-nek, telefon adótorony létesítése 
céljából.   

2. A képviselő-testület elutasítja Oláh Zsoltnak az 1. pontban megjelölt telekre vonatkozó vételi 
ajánlatát. 



 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
Felelős:Kárdási Jánosné polgármester 
Határidő:  2016. május 31. 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
     polgármester                                                         jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
102/2016. (IV.26.) határozata 

a VP-6-7.4.1.1-16 - A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 
szolgáltatásainak fejlesztésére tárgyú pályázat benyújtásáról 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a VP-6-
7.4.1.1-16 számú a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 
szolgáltatásainak fejlesztésére tárgyú pályázati felhívásra maximum 13 300 000 forint 
összegben, 85%-os támogatottsággal, pályázat kerüljön benyújtásra a község közösségi 
ellátásaihoz kapcsolódó infrastrukturális beruházási és fejlesztési célok megvalósításához. 

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

 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős:  Kárdási Jánosné polgármester 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
     polgármester                                                         jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
103/2016. (IV.26.) határozata 

Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Társulás megszüntető okiratának elfogadásáról 

 
1.Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglaltak 
szerint elfogadja a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Társulás megszüntető okiratát. 
 
2.A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
         dr. Varga Andrea jegyző 

 
 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
     polgármester                                                         jegyző 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
104/2016.(IV26.) határozata  

Pintér Attiláné – 2660 Ipolyszög, Ipolyszögi utca 34. szám alatti lakos – rendkívüli települési 
támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 

 



/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

105/2016.(IV.26.) határozata  
Bogdán Rózsa rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

106/2016.(IV.26.) határozata  
Németh Lászlóné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

107/2016.(IV.26.) határozata  
Oláh Teréz rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

108/2016.(IV.26.) határozata  
Kovács Lajos rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

109/2016.(IV.26.) határozata  
Szőrös Mária rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

110/2016.(IV.26.) határozata  
Kovács Krisztina rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 



Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

111/2016.(IV.26.) határozata  
Alexovicsné Rácz Tünde – 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 24. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

112/2016.(IV.26.) határozata  
Rácz Gyula – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 16. szám alatti lakos – rendkívüli települési támogatás 

megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
113/2016.(IV.26.) határozata  

Petényi Istvánné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

114/2016.(IV.26.) határozata  
Pintér Attila rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

115/2016.(IV.26.) határozata  
Kovács Szilvia Mária – 2660 Ipolyszög, Budai út 53. szám alatti lakos – rendkívüli települési 

támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

116/2016.(IV.26.) határozata  
Krupa Krisztina rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 



 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
117/2016.(IV.26.) határozata  

Molnár Miklós rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

118/2016.(IV.26.) határozata  
Baranyi Dezsőné – 2660 Ipolyszög, Budai út 59. szám alatti lakos – rendkívüli települési 

támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
119/2016.(IV.26.) határozata  

Kovács László – 2660 Ipolyszög, Halász utca 10. szám alatti lakos – rendkívüli települési 
támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
120/2016.(IV.26.) határozata  

Németh Lászlóné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

121/2016.(IV.26.) határozata 
Oláh József rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

122/2016.(IV.26.) határozata  
Kovács János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  



Képviselő-testülete 
123/2016.(IV.26.) határozata  

Kovács László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

124/2016.(IV.26.) határozata  
Kovács Dávid Ádám rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
125/2016.( IV.26.) határozata  

Kovács Richárd rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

126/2016.(IV.26.) határozata  
Buzás Hajnalka rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
127/2016.(IV.26.) határozata  

Krupa Judit – 2660 Ipolyszög, Budai út 48. szám alatti lakos – rendkívüli települési támogatás 
megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
128/2016.(IV.26.) határozata  

Kiss Pálné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

129/2016. (IV.26.) határozata 
Bangó Rómeó rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról  
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  



Képviselő-testülete 
130/2016.(IV.26.) határozata  

Kovács Marietta rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
131/2016. (IV.27.) határozata 

az alapellátás biztosítása érdekében Balassagyarmat Város Önkormányzatával kötendő 
megállapodásról 

1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Ipolyszög Község Önkormányzata 
Balassagyarmat Város Önkormányzatával az alapellátás biztosítása érdekében a határozat 
mellékletében szereplő tervezet szerinti tartalommal megállapodást kössön. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 2016. május 10. 
Felelős:Kárdási Jánosné 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
     polgármester                                                         jegyző 

 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
132/2016. (IV.27.) határozata 
beltéri kamera beszerzéséről 

 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
árajánlat szerint dönt kamerarendszer beszerzéséről és beszereléséről maximum bruttó 90.234.-  
forint összegben. 
 
2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. május 30. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
     polgármester                                                         jegyző 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

133/2016. (V.26.) határozata 
Balassagyarmat Város Önkormányzata, Közös Önkormányzati hivatal és a hozzá tartozó 

önkormányzatok és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2015. évi összefoglaló 
ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 

 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Balassagyarmat Város 
Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2015. évi összefoglaló ellenőrzési 
jelentését. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 



Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester valamint Dr. Varga Andrea jegyző 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
     polgármester                                                         jegyző 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

134/2016. (V.26.) határozata 
az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 

2015. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak 
alapján az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi 
ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót a Nógrád Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg. 
 
 Határidő: 2016. június 5. 
 Felelős:  dr. Varga Andrea jegyző 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a gyermekeket és az 

ifjúságot érintő rendeletalkotást, rendelet-felülvizsgálatot és módosításokat megelőzően 
folytasson egyeztetést azokkal a civil szervezetekkel, amelyek az adott korosztály 
társadalmi körülményeivel érintettek.  
 
Határidő: folyamatos 

 Felelős: Kárdási Jánosné  polgármester 
                         dr. Varga Andrea jegyző 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
     polgármester                                                         jegyző 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

135/2016. (V.26.) határozata 
a 2015. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról 

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évre 

vonatkozó közbeszerzési statisztikai összegezését az e határozat melléklete szerinti 
tartalommal fogadja el. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
     polgármester                                                         jegyző 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

136/2016. (V.26.) határozata 
a Balassagyarmati Központi Óvoda átszervezéséről 



 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi 

óvoda átszervezésével kapcsolatban az alábbi döntéssel egyetért: 
 

 Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 670 főről 600 főre csökken. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a Központi óvoda vezetőjét, hogy a 2016/2017-es nevelési évre 

vonatkozó beiratkozás során az 1. pontban megjelölt átszervezésre tekintettel járjon el. 
 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 
 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
     polgármester                                                         jegyző 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

137/2016. (V.26.) határozata 
a Balassagyarmati Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 
1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi 

Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló okiratot jóváhagyja. 
2.) A Képviselő-testület a fenti módosításoknak megfelelően az intézmény egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratát elfogadja. 
 

Határidő: 2016. május 31.   
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
     polgármester                                                         jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
138/2016. (V.26.) határozata 

a Központi óvoda házirendjének kiegészítéséről 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta és a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja a Központi óvoda kiegészített házirendjét. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. május 30. 
Felelős: intézményvezető 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
     polgármester                                                         jegyző 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

139/2016. (V.26.) határozata 
óvodai csoportszám meghatározásáról 



 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a 
Központi Óvodában, a 2016/2017. nevelési évben indítható csoportok számát az 1. 
melléklet szerint határozza meg.  

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 
 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
     polgármester                                                         jegyző 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

140/2016. (V.26.) határozata 
a Balassagyarmati Központi Óvoda intézményvezetői pályázatára beérkezett pályázat 

véleményezésére 
 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi 

Óvoda intézményvezetői pályázatára beérkezett pályázatot megvitatta és támogatja 
Knyazoviczkiné Rutai Gabriella pályázatát.  
 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
     polgármester                                                         jegyző 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

141/2016. (V.26.) határozata 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról 

 
I. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Pest Nyugat-Nógrád 

Megyei Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítását, valamint a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt szövegét a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.  

 
II. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: 2016. május 31. 
Felelős:Kárdási Jánosné polgármester 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
     polgármester                                                         jegyző 

 



IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
142/2016. (V.26.) határozata 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat 
benyújtásáról 

 
3. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása címmel kiírt pályázati 
kiírásra az 1.a) pályázati alcélt illetően 7.000.000.- millió Ft támogatási összeg erejéig.  
 

4. A képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén saját erőként biztosítja a fejlesztési 
költség maximum 5%-át a 2016. évi költségvetése terhére. 
 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 

 
Határidő: 2016. június 02. 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
     polgármester                                                         jegyző 
 

 
 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
143/2016. (V.26.) határozata 

TOP-3.2.1-15 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú pályázat 
benyújtásáról 

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a TOP-3.2.1-15 

- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú pályázati felhívásra maximum 
20 millió forint összegben, 100%-os támogatottsággal, 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 megtételére. 

 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
     polgármester                                                         jegyző 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

144/2016.(V.26.) határozata  
Pintér Attiláné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 



 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
145/2016.(V.26.) határozata  

Déska Dóra Izabella rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

146/2016.(V.26.) határozata  
Kovács Lajos rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
147/2016.(V.26.) határozata  

Bangó Ferenc rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

148/2016.(V.26.) határozata  
Bangó Ferencné – 2660 Ipolyszög, Vasút utca 8. szám alatti lakos – rendkívüli települési 

támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

149/2016.(V.26.) határozata  
Bogdán Renáta rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
150/2016.(V.26.) határozata  

Rafael Mihály rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

151/2016.(V.26.) határozata  
Molnár Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 



Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

152/2016.(V.26.) határozata  
Alexovicsné Rácz Tünde rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

153/2016.(V.26.) határozata  
Baranyi Dezső rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
154/2016.(V.26.) határozata  

Kovács Jánosné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

155/2016.(V26.) határozata  
Alexovics Jenő rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
156/2016.(V.26.) határozata  

Kovács Izabella rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

157/2016.(V.26.) határozata  
Maglódi Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
158/2016.(V.26.) határozata  

Jakus László Ferencné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 



Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

161/2016.(VI.28.) határozata  
Oláh Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
162/2016.(VI.28.) határozata  

Bogdán Rózsa – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 16. szám alatti lakos – rendkívüli települési 
támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
163/2016.(VI.28.) határozata  

Oláh Teréz – 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 24. szám alatti lakos – rendkívüli települési 
támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
164/2016.(VI.28.) határozata  

Kovács Lajos – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 9. szám alatti lakos – rendkívüli települési támogatás 
megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
165/2016.(VI.28.) határozata  

Petényi Istvánné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
166/2016.(VI.28.) határozata  

Molnár Miklós rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

167/2016.(VI.28.) határozata  
Kovács László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 



 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
168/2016.(VI.28.) határozata  

Oláh József rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

169/2016.(VI.28.) határozata  
Kovács János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
170/2016.(VI.28.) határozata  

Kovács Bence rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

171/2016.(VI.28.) határozata  
Kiss Pálné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
172/2016.(VI.28.) határozata  

Kovács Elemérné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

173/2016.(VI.28.) határozata  
Bogdán Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
174/2016.(VI.28.) határozata  

Takács Istvánné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 



Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

175/2016.(VI.28.) határozata  
Kovács Szilvia Mária rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
176/2016.(VI.28.) határozata  

Déska Dóra Izabella rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

177/2016.(VI.28.) határozata  
Déska János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
178/2016.(VI.28.) határozata  

Petykó Mihályné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

179/2016.(VI.28.) határozata  
Pusztai Alexandra rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
180/2016. (VII.21.) határozata 

a 160/2016. (VI.28.) számú határozatának visszavonásáról 
 

III. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 160/2016. (VI.28.) számú 
határozatát visszavonja, tekintettel arra, hogy az Észak-Pest Nyugat-Nógrád Megyei 
Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a tagi kölcsön 
visszafizetésére abban megjelölt határidőt nem fogadta el.  

 
IV. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2016. július 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 



 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
     polgármester                                                         jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
181/2016. (VII.21.) határozata 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátására vonatkozó pályázat 
kiírásáról 

 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a települési szilárd hulladék 
gyűjtésére és szállítására vonatkozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására 
2017. január 01. napjától számított egy éves, határozott időtartamra az előterjesztés melléklete 
szerinti tartalommal pályázatot ír ki.  
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő a 2. pont tekintetében: 2016. augusztus 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
    dr. Varga Andrea jegyző 
 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
     polgármester                                                         jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
182/2016. (VII.21.) határozata 

a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való 
részvételre irányuló pályázat benyújtásáról 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Nemzeti 

Szabadidős – Egészség Sportpark 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 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
     polgármester                                                         jegyző 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

183/2016.(VII.21.) határozata  
Tóth Gábor rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 



 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

184/2016.(VII.21.) határozata  
Alexovicsné Rácz Tünde – 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 24. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
185/2016.(VII.21.) határozata  

Kovács István rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

186/2016.(VII.21.) határozata  
Pintér Attila rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

187/2016.(VII.21.) határozata  
Bogdán Gyuláné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
188/2016.(VII.21.) határozata  

Oláh Józsefné – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 1. szám alatti lakos – rendkívüli települési 
támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

189/2016.(VII.21.) határozata  
Oláh József – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 9. szám alatti lakos – rendkívüli települési 

támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 



 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

190/2016.(VII.21.) határozata  
Kovács János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
191/2016.(VII.21.) határozata  

Bangóné Berki Renáta rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

192/2016.(VII.21.) határozata  
Bogdán Renáta – 2660 Ipolyszög, Budai út 55. szám alatti lakos – rendkívüli települési 

támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
193/2016.(VII.21.) határozata  

Oláh Andrea rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

194/2016.(VII.21.) határozata  
Baranyi Dezső – 2660 Ipolyszög, Budai út 59. szám alatti lakos – rendkívüli települési 

támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

195/2016.(VII.21.) határozata  



Kovács Jánosné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

196/2016.(VII.21.) határozata  
Krupa Judit rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

197/2016.(VII.21.) határozata  
Tatai Rozália rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
198/2016.(VII.21.) határozata  

Bogdán László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
199/2016.(VII.21.) határozata  

Vachó Jenőné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

200/2016.(VII.21.) határozata  
Rafael Arnold rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 



201/2016.(VII.21.) határozata  
Oláh Renáta rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
202/2016.(VII.21.) határozata  

Bogdán Beatrix rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

203/2016.(VII.21.) határozata  
Oláh Lászlóné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
204/2016.(VII.21.) határozata  

Szőrös Anett – 2660 Ipolyszög, Budai út 55. szám alatti lakos – rendkívüli települési 
támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

205/2016.(VII.21.) határozata 
Oláh Teréz rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi/ 

 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

206/2016. (VIII.17.) határozata  
Kovács Jánosné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 



Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

207/2016.(VIII.17.) határozata  
Déska János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

208/2016.(VIII.17.) határozata  
Déska Dóra Izabella rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

209/2016.(VIII.17.) határozata  
Alexovicsné Rácz Tünde rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
210/2016.(VIII.17.) határozata  

Alexovics Orsolya rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
   

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

211/2016.(VIII.17.) határozata  
Kovács László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

212/2016.(VIII.17.) határozata  
Kovács Krisztina rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 



 
   

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

213/2016.(VIII.17.) határozata  
Kovács Lajos rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
214/2016.(VIII.17.) határozata  

Kovács Richárd rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
  

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

215/2016.(VIII.17.) határozata  
Kiss Pálné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

216/2016.(VIII.17.) határozata  
Kovács Marietta rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
217/2016.(VIII.17.) határozata  

Németh László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

218/2016.(VIII.17.) határozata  
Kovács Richárd rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 



 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
   

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

219/2016.(VIII.17.) határozata  
Németh László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
220/2016.(VIII.17.) határozata  

Rafael Mihály rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

221/2016.(VIII.17.) határozata  
Oláh Andrea rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

222/2016.(VIII.17.) határozata  
 Farkas Zoltán rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
223/2016.(VIII.17.) határozata  

Oláh Ildikó – 2660 Ipolyszög, Vasút utca 1. szám alatti lakos – rendkívüli települési 
támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

224/2016.(VIII.17.) határozata  



Horváth János – 2660 Ipolyszög, Vasút utca 1. szám alatti lakos – rendkívüli települési 
támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

225/2016.(VIII.17.) határozata  
Oláh Lászlóné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

   
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
226/2016.(VIII.17.) határozata  

Kovácsné Pintér Georgina rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
227/2016.(VIII.17.) határozata  

Molnár Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

228/2016.(VIII.17.) határozata  
Buzás Hajnalka rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
229/2016. (VIII.17.) határozata 

az adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására programban való részvételre 

irányuló pályázat benyújtásáról 
 

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



4. 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 

 
   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 

         polgármester                        jegyző 
 

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.  

 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e döntésről az Ipoly-táj 
Területfejlesztési Társulást tájékoztassa. 

 
 
Felelős:  Kárdási Jánosné polgármester 
Határidő:  2016. augusztus 31. 

 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
231/2016. (IX.26.) határozata 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
2016. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról 

 
Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetése I. féléves 
végrehajtásáról szóló beszámolót – annak szöveges értékelését a beszámoló részét képező 1-5. 
számú mellékletekkel – elfogadja. 
 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
232/2016. (IX.26.) határozata 

Ipolyszög Község Önkormányzata bankszámlavezetésről  
 

1. A Képviselő-testület 2017. január 1-től Ipolyszög Község Önkormányzata fizetési 
számlájának vezetésével a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-t bízza meg.  

 
 



2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat jelenleg 
fennálló, OTP Nyrt-vel megkötött bankszámlaszerződését 2016. december 31-ével 
mondja fel és a bankszámlavezetésre vonatkozó szerződést K & H Bank Zrt –vel 2017. 
január 1-i hatályba lépéssel kösse meg. 

 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
Határidő: 2016. december 31. 
 

3. A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a bankváltással kapcsolatosan szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős: Dr Varga Andrea jegyző 
Határidő: Folyamatos 

 
   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 

         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
233/2016. (IX.26.) határozata 

a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 

 
1.) Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási 
fejezet 18. 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 2016. 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: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

234/2016. (IX.26.) határozata 
a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel és a Balassagyarmati Regionális 

Szennyvízrendszerrel kapcsolatos, 2017-2031 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervről 
 

3. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Nógrádi Regionális 
Vízellátó Rendszernek és a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszernek a Ipolyszög 



Község Önkormányzatának tulajdonában álló részére, a gördülő fejlesztési tervről az alábbi 
döntést hozza:  

 
a) A Képviselő-testület megbízza a szolgáltatást végző DMRV Zrt-t, hogy Ipolyszög Község 

Önkormányzata képviseletében készítse el és nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalhoz a 2017-2031. évekre vonatkozó beruházási terveket a vízellátási-, 
valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás rendszerére vonatkozóan az alábbi feltételekkel:  

 
b) Az önkormányzat csak a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján őt megillető bérleti díj, 

illetőleg az esetleges pályázati források erejéig vállal kötelezettséget úgy a közműves 
vízellátási rendszeren, mint a közműves szennyvízelvezetés és tisztítási rendszeren a 
beruházásokra vonatkozóan. A feladatok forrásának meghatározásánál figyelembe kell 
venni a szolgáltató által elkészítendő felújítási és pótlási tervnél a bérleti díj terhére 
betervezett munkák forrásait. 
 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatban 
szükségessé váló egyéb intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
Határidő: a DMRV Zrt értesítésére: 2016. szeptember 30. 
 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
235/2016. (IX.26.) 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 2017/2018. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok támogatására kiírt 2017. 
évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, 

 
b./ az ösztöndíj odaítélésére – az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő együttműködésében - az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott általános pályázati feltételek figyelembe 
vételével - pályázatot ír ki, 

 
c./ a fenti célra az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a szociális előirányzaton belül 

200.000.- Ft-ot biztosít.   
 
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: 2016. október 3. (a pályázathoz való csatlakozás) 
               2016. december 08. (a pályázat elbírálása) 
Felelős:  dr. Varga Andrea jegyző 
 
 



   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
236/2016. (IX.26.) határozata 

Központi Óvoda 2016/2017. nevelési évre szóló munkatervének véleményezéséről 
 
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő 

Központi Óvoda 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervét a mellékletben foglalt 
tartalommal megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. 

 
2) A Képviselő – testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 
 

Határidő: 2016. szeptember 29. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

  Dr. Varga Andrea jegyző 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
237/2016.(IX.26.) határozata  

Takács Istvánné – 2660 Ipolyszög, Ipolyszögi utca 6. szám alatti lakos – rendkívüli 
települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

238/2016.(IX.26.) határozata  
Petykó Mihályné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

239/2016.(IX.26.) határozata  
Déska Dóra Izabella rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

240/2016.(IX.26.) határozata  



Alexovicsné Rácz Tünde rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

241/2016.(IX.26.) határozata  
Baranyi Dezsőné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

242/2016.(IX.26.) határozata  
Kovács László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

  Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
243/2016.(IX.26.) határozata  

Kovács Krisztina rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
244/2016.(IX.26.) határozata  

Németh Viktória rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
245/2016.(IX.26.) határozata  

Oláh József – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 9. szám alatti lakos – rendkívüli települési 
támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
246/2016.(IX.26.) határozata  

Kiss Pálné – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 1. szám alatti lakos – rendkívüli települési 
támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 



 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
247/2016.(IX.26.) határozata  

Kovács János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

248/2016.(IX.26.) határozata  
Buzás Hajnalka rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
      

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

249/2016.(IX.26.) határozata  
Bangó Ferenc rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

250/2016.(IX.26.) határozata  
Bogdán László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
251/2016.(IX.26.) határozata  

Oláh Andrea – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 1. szám alatti lakos – rendkívüli települési 
támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
252/2016.(IX.26.) határozata  

Molnár Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 



/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

253/2016.(IX.26.) határozata  
Pintér Attiláné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

254/2016.(IX.26.) határozata  
Pusztai Alexandra rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

255/2016.(IX.26.) határozata  
Kovács Elemérné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

256/2016.(IX.26.) határozata  
Szőrös Csabáné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

257/2016.(IX.26.) határozata  
Oláh Józsefné – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 1. szám alatti lakos – rendkívüli települési 

támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

258/2016.(IX.26.) határozata  
Alexovics Jenő rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 



/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

259/2016.(IX.26.) határozata  
Rácz Rudolf rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

260/2016.(IX.26.) határozata  
Kovács Izabella rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

261/2016.(IX.26.) határozata  
Kovács Bence rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

262/2016.(IX.26.) határozata  
Bangó Ferencné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

263/2016.(IX.26.) határozata  
Oláh Arnold rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

264/2016.(IX.26.) határozata  
Tatai Rozália rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 



 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

  

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

265/2016.(IX.26.) határozata  
Krupa Judit rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

266/2016.(IX.26.) határozata  
Bogdán Renáta rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
267/2016.(IX.26.) határozata  

Ifj. Bogdán Lászlóné – 2660 Ipolyszög, Budai út 55. szám alatti lakos – rendkívüli 
települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

268/2016.(IX.26.) határozata  
Szőrös Anett rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

   

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

269/2016.(IX.26.) határozata  
Szőrös Csaba rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

270/2016.(IX.26.) határozata  
Kovács Marietta rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 



 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

271/2016.(IX.26.) határozata  
Németh Patrik rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

272/2016.(IX.26.) határozata  
Németh Lászlóné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

   

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

273/2016.(IX.26.) határozata  
Németh Lászlóné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

274/2016.(IX.26.) határozata  
Kovács István rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

   

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

275/2016.(IX.26.) határozata  
Takács Gergely rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
276/2016. (X.27.) határozata 

a 14/13 hrsz alatt lévő beépítetlen területből részterület használatára  
kötött szerződés meghosszabbításáról 



  
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ipolyszög Község 

Önkormányzata tulajdonát képező 14/13 hrsz-ú 1 ha 5071 m2 területből Tóth László 
Ipolyszög, Fő u. 12. szám alatti lakos részére a határozat mellékletét képező -straffozással 
jelölt- részterület használatát  -térítésmentesen- az alábbi feltételekkel hosszabbítja meg:  

 
 

a) a használat időtartama: 2016. október 01-től – 2018. év szeptember hó 30. napjáig 
tart, 

b) a részterület használatáért a használó a használt területet köteles gondozni, 
tisztántartani évente szükség szerint, de legalább négy alkalommal a gyommentesítést 
elvégezni, 

c) a területen felépítményt nem létesíthető, a terület használata másnak nem engedhető 
át, 

d) a szerződést az önkormányzat 3 hónapos felmondási idővel önkormányzati érdekből 
felmondhatja, 

e) a szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a használó semmiféle 
költségtérítésre nem tarthat igényt, 

f) a területre szóló használati szerződés meghosszabbításáról -kérelem alapján- a 
Képviselő-testület dönt.  

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a használati szerződés megkötésére. 
 
Felelős:  Kárdási Jánosné polgármester 
Határidő:  a kiértesítésre: 2016. november 15. 
 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
277/2016. (X.27.) határozata 

Balassagyarmat Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei, a 
Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok 

2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 
 
 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város 

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal 
és a hozzá tartozó önkormányzatok 2017. évi belső ellenőrzési tervét a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.  

 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 



IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
278/2016. (X.27.) határozata 

az egészségügyi alapellátás körébe tartozó gyermek és felnőtt központi orvosi ügyelet 
ellátása vonatkozó szerződés módosításáról 

 
 
1. Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás körébe 

tartozó gyermek és felnőtt központi orvosi ügyelet ellátása tárgyában megkötött szerződés 
módosításához hozzájárul az alábbiak szerint: 

A szerződő fél – jogutódlás következtében az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2016. november 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
279/2016. (X.27.) határozata 

a FIDO Állatmentő Alapítvány támogatásáról 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 50.000 Ft.- azaz ötvenezer forinttal 
támogatja a FIDO Állatmentő Alapítványt ( 2660 Balassagyarmat, Kossuth u. 56.).  

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
280/2016. (X.27.) határozata 

Ipolyszög község belterületi útjainak 2016-2017. évi síkosságmentesítéséről szóló 
vállalkozási szerződés megkötéséről    

 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ipolyszög község belterületi 
útjainak 2016-2017. évi téli síkosságmentesítéséről szóló a Magyar Közút Zrt-vel kötendő 



vállalkozási szerződést a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja és 
felhatalmazza a polgármestert, a vállalkozási szerződés aláírására.   

 
 
 

2. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
2017. évi költségvetésbe kerüljön beépítésre 500 eFt keretösszeg a téli síkosság mentesítés 
biztosítására. 

 
 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
281/2016. (X.27.) határozata 

az Ipolyszög, Vasút u. 10. szám alatti ingatlannal kapcsolatos kérelem elbírálásáról 
 
 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács János (szül.: 1989.02.11.; 
a.n.: Alexovics Ágnes) ipolyszögi lakosnak az 2660 Ipolyszög, Vasút utca 10. szám alatti ingatlan 
bérbeadására vonatkozó kérelmét elutasítja. 
 
2./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlant Ipolyszög Község 
Önkormányzata 300.000,- Ft, azaz: Háromszázezer forint vételár ellenében ajánlja fel megvételre 
Kovács János és családja részére azzal, hogy a vevőnek tudomásul kell vennie, hogy a Nógrád 
Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatala NO-01D/01/99-4/2016 iktatószámú, 
201600020476 ÉTDR azonosító számú határozatában előírt bontási kötelezettség a tulajdonjog 
átszállásával őt terheli.  
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse, egyben 
felhatalmazza őt a 2. pontnak megfelelő tartalmú adásvételi szerződés aláírására és a szükséges 
intézkedések megtételére.  
 
Határidő: 2016. november 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
282/2016. (X.27.) határozata 

térfigyelő kamerarendszer karbantartására vonatkozó szerződés megkötéséről 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a térfigyelő kamerarendszer 
karbantartása tárgyában, a határozat mellékletében foglalt tartalommal karbantartási 
szerződést köt a Balassa-Security Kft-vel (2660 Balassagyarmat, Óváros tér 26.). 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 



 
Határidő: 2016. október 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 
 
 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
283/2016. (X.27.) határozata 

a Börzsönygáz Kft. végelszámolással történő megszüntetéséről  
 
 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Börzsönygáz 
Önkormányzati Gázkereskedelmi és Energetikai Korlátolt Felelősségű Társaság (Cgj.: 13 09 
119975; székhely: 2628 Szob, Szent Imre utca 12.; adószám: 14306725-2-13 2016) taggyűlésének 
1./2016. (IX.14.) számú határozatában foglaltakkal, támogatja a társaság végelszámolás útján 
történő, jogutód nélküli megszüntetését. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határidő: 2016. november 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
284/2016.(X.27.) határozata  

Kovács Jánosné – 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 24. szám alatti lakos – rendkívüli 
települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

285/2016.(X.27.) határozata  
Ifj. Bogdán Lászlóné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

286/2016.(X.27.) határozata  



Kovács Krisztina rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

287/2016.(X.27.) határozata  
Kiss Pálné – 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 24. szám alatti lakos – rendkívüli települési 

támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

   

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

288/2016.(X.27.) határozata  
Kovács Dávid Ádám rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

289/2016.(X.27.) határozata  
Szőrös Mária rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
290/2016.(X.27.) határozata  

Oláh Renáta – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 1. szám alatti lakos – rendkívüli települési 
támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

291/2016.(X.27.) határozata  
Molnár Józsefné – 2660 Ipolyszög, Fő u. 35. szám alatti lakos – rendkívüli települési 

támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 



 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

292/2016.(X.27.) határozata  
Déska Dóra Izabella rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

293/2016.(X.27.) határozata  
Déska János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

294/2016.(X.27.) határozata  
Fedor Andrea rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

295/2016.(X.27.) határozata  
Kovács János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

296/2016.(X.27.) határozata  
Bangó Ferencné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

297/2016.(X.27.) határozata  
Bangó Ferenc rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 



 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

298/2016.(X.27.) határozata  
Kovács Marietta rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

299/2016.(X.27.) határozata  
Oláh Andrea – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 1. szám alatti lakos – rendkívüli települési 

támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

300/2016.(X.27.) határozata  
Oláh Lászlóné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

301/2016.(X.27.) határozata  
Kovács Lajos rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

302/2016.(X.27.) határozata  
Herczeg Tiborné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

303/2016.(X.27.) határozata  
Oláh Alex rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 



Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

304/2016.(X.27.) határozata  
Petényi Istvánné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

305/2016.(X.27.) határozata  
Kovács Szilvia Mária rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
306/2016. (XII.12.) határozata 

a helyi iparűzési adóról szóló 23/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet 
 felülvizsgálatáról 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 51/B. §-ában foglaltaknak- felülvizsgálta a 2017. január 
1-jén hatályos helyi iparűzési adóról szóló 23/2013.(XI.28.) önkormányzati rendeletét és 
megállapította, hogy az a Htv. 7. § g) pontjában foglaltaknak megfelel.   
 
 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
307/2016. (XII.12.) határozata 

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 22/2013.(XI.28.) önkormányzati 
rendeletének felülvizsgálatáról 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 51/B. §-ában foglaltaknak- felülvizsgálta a 2017. január 
1-jén hatályos magánszemélyek kommunális adójáról szóló 22/2013.(XI.28.) önkormányzati 
rendeletét és megállapította, hogy az a Htv. 7. § g) pontjában foglaltaknak megfelel.   
 
 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 
 



IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
308/2016. (XII.12.) határozata 

a levegőtisztaság védelmének helyi szabályairól szóló 5/2009. (II.18.) számú rendelet 
módosításának kezdeményezéséről 

1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő testülete a 1995. évi LIII. a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló törvény 46 § (1) c) pontja alapján az 5/2009. 
(II.18.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítását 
kezdeményezi az alábbiak szerint: 

 
A Rendelet: 

 
4.§ 

(7) Az égetést a reggeli és esti talajközi inverzió (levegőréteg hőmérsékleti változása) 
miatt hétköznap és szombaton 9 és 17 óra között lehet végezni szélcsendes 
időben. Vasárnap és ünnepnap égetni tilos. 
bekezdése helyébe a következő (7) bekezdés kerül: 
 

(7) Az égetést a reggeli és esti talajközi inverzió (levegőréteg hőmérsékleti változása) 
miatt hétfőn és pénteken 9 és 17 óra között lehet végezni enyhe légmozgás mellett. 
Vasárnap és ünnepnap égetni tilos. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 
 
Határidő: 2017. január 30. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 dr Varga Andrea jegyző 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
309/2016. (XII.12.) határozata 

a Balassagyarmati Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 
engedélyezésével való egyetértésről 

 
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 25. § (7) (továbbiakban: Nkt.) bekezdésben biztosított jogkörében 
eljárva, a Nkt. 4. számú melléklete rendelkezései alapján, a Balassagyarmati Központi Óvoda 
(továbbiakban: Óvoda) maximális gyermek létszám túllépésének engedélyezésével egyetért. 

2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a meghozott döntésről az Óvoda vezetőjét 
tájékoztassa, valamint hívja fel a figyelmet arra, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel a 
gyermeklétszámok év közbeni alakulását és amennyiben a Kt. alapján további fenntartói 
engedély megadása válik szükségessé, úgy az engedélyezési kérelmet haladéktalanul terjesszék 
be a fenntartóhoz. 

 
Határidő: 2016. december 12. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 



   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
310/2016. (XII.12.) határozata 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséről 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a települési szilárd hulladék 
gyűjtésére, szállítására vonatkozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásával a 
Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t (cg.: 12-09-002237; székhely: 2660 
Balassagyarmat, Mikszáth K. út 59.) bízza meg 2017. január 1. napjától kezdődő egy éves, 
határozott időtartamra. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására, 
valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő a 2. pont tekintetében: 2016. december 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
311/2016. (XII.12.) határozata 

az ipolyszögi, 1 hrsz-ú ingatlanban lévő helyiség hasznosításáról  
 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező, 1. hrsz-ú, 

összesen 167 m2 alapterületű ingatlanából 13 m2 területű helyiséget Jamber Hajnalka 
(Ipolyszög, Fő u. 3. szám alatti lakos) részére, bérbe adja fodrászüzlet céljára az alábbi 
feltételek szerint: 
d) a bérleti szerződés határozott időre, 2017. év január hó 1. napjától 2017. év december hó 

31. napjáig tartó időtartamra szól, 
e) a helyiség éves bérleti díja: 72.000.-Ft , 
f) a bérlő a közüzemi díjakat a bérbeadó részére számla ellenében fizeti meg. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Kárdási Jánosné  polgármester 
Határidő: a kiértesítésre 2016. december 31. 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
312/2016. (XII.12.) határozata 

az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos beszámoló 

elfogadásáról 
 



5. Ipolyszög község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Kelet Pest és Nógrád 

Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 

működésével kapcsolatos beszámolót elfogadja.   

 
6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
313/2016. (XII.12.) határozata 

újabb torony építésének elvi engedélyezéséről 
 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben hozzájárul ahhoz, hogy a 
Helyi Építési Szabályzatról szóló 7/2007 (VI. 8.) rendeletének 35. § (3) bekezdése alapján a 330 
vagy a 329 hrsz-ú területeken újabb torony létesüljön. A testület kéri az erre vonatkozó 
előterjesztés elkészítését és a képviselő-testület elé terjesztését. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Kárdási Jánosné  polgármester 
Határidő: a kiértesítésre 2016. december 31. 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
314/2016. (XII.12.) határozata 

az Ipolyszög, Vasút u. 10. szám alatti ingatlan vételárának részletekben történő 
megfizetéséről 

 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Kovács 
János (szül.: 1989.02.11.; a.n.: Alexovics Ágnes) 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 24. szám alatti 
lakos az ipolyszögi 59. hrsz. alatt felvett, természetben 2660 Ipolyszög, Vasút utca 10. szám alatt 
található ingatlan 300.000,- Ft összegű vételárát 12 havi egyenlő részletben fizesse meg.  

2./ Amennyiben a vevő fizetési kötelezettségét az 1. pontban, illetőleg az adásvételi szerződésben 
foglaltak szerint nem teljesíti, bármely részlet megfizetésével késedelembe esik, az egész 
hátralékos követelés – kamatokkal és költségekkel együtt – egy összegben esedékessé válik és az 
önkormányzat intézkedik igénye érvényesítése iránt. 
 
Határidő a szerződés megkötésére: 2016. december 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 



 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

315/2016. (XII.12.) határozata 
Ipolyszög Község 2017. január 1-től 2017. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó 

közvilágítási üzemeltetési szerződés megkötéséről   
 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közvilágítás üzemeltetés 
vonatkozásában a BP GAMMA - KOLOR KFT. Bruttó 182.880, -Ft/év árajánlatát elfogadja, és 
egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert - az előzőekben ismertetett ajánlati áron - a 
szolgáltatóval történő szerződés aláírására.   

 
   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 

         polgármester                        jegyző 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
316/2016. (XII.12.) határozata  

Dudás Márton Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. 
évi fordulójának elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

317/2016. (XII.12.) határozata  
Tóth Ádám Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi 

fordulójának elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

318/2016.(XII.12.) határozata  
Oláh Teréz rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

   

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

319/2016.(XII.12.) határozata  
Kovács Lajosné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

320/2016.(XII.12.) határozata  



Szőrös Csabáné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

321/2016.(XII.12.) határozata  
Alexovicsné Rácz Tünde rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

   

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

322/2016.(XII.12.) határozata  
Petényi Istvánné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

323/2016.(XII.12.) határozata  
Kovács Szilvia Mária rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

324/2016.(XII.12.) határozata  
Molnár Miklós rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

   

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

325/2016.(XII.12.) határozata  
Baranyi Dezsőné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  



Képviselő-testülete 
326/2016.(XII.12.) határozata  

Kovács János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
327/2016.(XII.12.) határozata  

Buzás Hajnalka rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

   

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

328/2016.(XII.12.) határozata  
Krupa Judit rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

329/2016.(XII.12.) határozata  
Tatai Rozália rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

330/2016.(XII.12.) határozata  
Déska János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

331/2016.(XII.12.) határozata  
Déska Dóra Izabella rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 



Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

332/2016.(XII.12.) határozata  
Alexovics Orsolya rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

333/2016.(XII.12.) határozata  
Csipkés Katalin rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

   

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

334/2016.(XII.12.) határozata  
Id. Farkas Zoltán rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

335/2016.(XII.12.) határozata  
Molnár Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

   

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

336/2016.(XII.12.) határozata  
Petykó Mihályné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

337/2016.(XII.12.) határozata  
Kovács Elemérné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 



/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

338/2016.(XII.12.) határozata  
Bangó Ferencné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

339/2016.(XII.12.) határozata  
Bangó Ferencné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

340/2016.(XII.12.) határozata  
Kovács Izabella rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

341/2016.(XII.12.) határozata  
Alexovics Jenő rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

342/2016.(XII.12.) határozata  
Pintér Attiláné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

   

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

343/2016.(XII.12.) határozata  
Pusztai Alexandra rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 



/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

   

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

344/2016.(XII.12.) határozata  
Oláh Arnoldné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

345/2016.(XII.12.) határozata  
Kovács Jánosné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

  

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

346/2016.(XII.12.) határozata  
Rácz Gyula rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

347/2016.(XII.12.) határozata  
Kovács László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

348/2016.(XII.12.) határozata  
Kovács Marietta rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

349/2016.(XII.12.) határozata  
Bogdán Roland rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 



/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

350/2016.(XII.12.) határozata  
Kovács István rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

  / a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

351/2016.(XII.12.) határozata  
Rudner Attila rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

352/2016.(XII.12.) határozata  
Jakus János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

353/2016.(XII.12.) határozata  
Bogdán Ottó rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

354/2016.(XII.12.) határozata  
Bogdán Andrea rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

355/2016.(XII.12.) határozata  
Kovács Krisztina rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 



 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

356/2016.(XII.12.) határozata  
Baranyi Márió rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

357/2016. (XII.12.) határozata  
Tóth Gábor  rendkívüli települési támogatás ( szociális étkeztetés ) megállapítása iránti 

kérelme elbírálásáról szóló határozat kiegészítéséről 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

358/2016. (XII.12.) határozata  
Bangó Rómeó  rendkívüli települési támogatás ( szociális étkeztetés ) megállapítása 

iránti kérelme elbírálásáról szóló határozat kiegészítéséről 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

359/2016. (XII.12.) határozata  
Bogdán Józsefné rendkívüli települési támogatás ( szociális étkeztetés ) megállapítása 

iránti kérelme elbírálásáról szóló határozat kiegészítéséről 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
   

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

360/2016. (XII.12.) határozata  
Oláh Teréz  rendkívüli települési támogatás ( szociális étkeztetés ) megállapítása iránti 

kérelme elbírálásáról szóló határozat kiegészítéséről 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

361/2016. (XII.12.) határozata  



Szőrös Mária rendkívüli települési támogatás ( szociális étkeztetés ) megállapítása iránti 
kérelme elbírálásáról szóló határozat kiegészítéséről 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

362/2016. (XII.12.) határozata 
Tóth Gábor rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról  
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

363/2016. (XII.12.) határozata 
Oláh Teréz rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról  
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

364/2016. (XII.12.) határozata 
Szőrös Mária rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról  
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

365/2016. (XII.12.) határozata 
Kovács László rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról  
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

366/2016. (XII.12.) határozata 
Bogdán Józsefné rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása 

iránti kérelmének elbírálásáról  
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
367/2016. (XII.12.) határozata 

Bogdán Roland rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról  



 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

368/2016. (XII.12.) határozata 
Bangó Rómeó rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról  
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
369/2016. (XII.12.) határozata 

Vachó Jenőné rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról  

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
370/2016. (XII.12.) határozata 

Selmeczi Józsefné rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása 
iránti kérelmének elbírálásáról  

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
371/2016. (XII.12.) határozata 

Selmeczi Örs rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról  

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

   
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
372/2016.(XII.12.) határozata  

Maglódi Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
373/2016.(XII.12.) határozata  

Balla Lászlóné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 



Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

374/2016.(XII.12.) határozata  
Jakus László Ferencné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
375/2016.(XII.12.) határozata  

Zagyi Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 
 


