
Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. évi h a t á r o z a t a i 

 
1/2017. (I.26.)  Kárdási Jánosné polgármester illetményének megállapításáról 
 
2/2017. (I.26.)  Kárdási Jánosné polgármester költségtérítésének megállapításáról 
 
3/2017. (I.26.)  Hrozina Lénárd alpolgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapításáról 
 
4/2017. (I.26.)  Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának jóváhagyásáról 
 
5/2017. (I.26.)  a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal átszervezésére vonatkozó 

tájékoztató elfogadásáról 
 
6/2017. (I.26.)  Országos Mentőszolgálat Alapítvány Balassagyarmat  Mentőállomás 

támogatásáról 
 
7/2017. (I.26.)  az EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – 

kedvezményezett térségek című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések 
meghozataláról 

 
8/2017. (I.26.)  az EFOP-3.9.2- 16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –

kedvezményezett térségek című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések 
meghozataláról 

 
9/2017. (I.26.)  a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP 

rendszer országos kiterjesztéséhez című pályázat benyújtásával kapcsolatos 
döntések meghozataláról 

 
10/2017. (I.26.)  a Széchenyi 2020 Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás keretében 

pályázat benyújtásáról  
 
 
 
11/2017. (II.23.) a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésével 

való egyetértésről 
 
12/2017. (II.23.)  a Központi Óvoda 2017. évi költségvetésével való egyetértésről 
 
13/2017. (II.23.)  az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben 
bemutatásáról 

 
14/2017. (II.23.)  az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról 
 
15/2017. (II.23.)  az Ipolyszögi SE támogatásáról 
 
16/2017. (II.23.)  a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyásáról 
 



17/2017. (II.23.)  az Ipolyszög község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására szóló 
pályázat kiírásáról 

 
18/2017. (II.23.)  a Balassagyarmati Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság 

helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
19/2017. (II.23.)  a 2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény 

benyújtásáról 
 
20/2017. (II.23.)  az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás kompenzációs rendszerrel 
kapcsolatos megállapodás jóváhagyásáról 

 
21/2017. (II.23.)  biztosítási szerződés megkötéséről 
 
22/2017. (II.23.)  Kovács Jánosné 2660 Ipolyszög, Temesvár u. 24. számalatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
23/2017.(II.23.)  Baranyi Márió – 2660 Ipolyszög, Budai út 33. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
24/2017.(II.23.)  Molnár Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
25/2017.(II.23.)  Kovács Bence 2660 Ipolyszög, Temesvár u. 24. számalatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
26/2017.(II.23.)  Petényi Istvánné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
27/2017.(II.23.)  Bangó Ferencné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
28/2017.(II.23.)  Bangó Ferenc rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
29/2017.(II.23.)  Tóth Gábor rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
30/2017.(II.23.)  Alexovicsné Rácz Tünde rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
31/2017.(II.23.)  Alexovics Orsolya rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
32/2017.(II.23.)  Petykó Mihályné – 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 17. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
33/2017.(II.23.)  Oláh Teréz rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 



34/2017.(II.23.)  Rácz Gyula – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 16. szám alatti lakos – rendkívüli 
települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 

 
35/2017.(II.23.)  Molnár Miklós – 2660 Ipolyszög, Ipolyszögi utca 24. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
36/2017.(II.23.)  Kovács László – 2660 Ipolyszög, Halász utca 10. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
37/2017.(II.23.)  Kovács László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
38/2017.(II.23.)  Buzás Hajnalka rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
39/2017.(II.23.)  Alexovics Jenő rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
40/2017.(II.23.)  Kovács Izabella rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
41/2017.(II.23.)  Bogdán Ernő – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 3. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
42/2017.(II.23.)  Id. Farkas Zoltán rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
43/2017.(II.23.)  Pusztai Alexandra rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
44/2017.(II.23.)  Vachó Jenő – 2660 Ipolyszög, Ipolyszögi utca 10. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
45/2017.(II.23.)  Lakatos Julianna Éva rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
46/2017.(II.23.)  Déska János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
47/2017.(II.23.)  Déska Róbert István rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
48/2017.(II.23.)  Déska Dóra Izabella rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
49/2017.(II.23.)  Kovács Lajos rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
50/2017.(II.23.)  Kovács Richárd rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 



51/2017.(II.23.)  Kovács Marietta rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

 
52/2017.(II.23.)  Kovács Szilvia Mária – 2660 Ipolyszög, Budai út 53. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
53/2017.(II.23.)  Krupa Judit – 2660 Ipolyszög, Budai út 48. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
54/2017.(II.23.)  Kovács Elemérné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
55/2017.(II.23.)  Bogdán László – 2660 Ipolyszög, Budai út 55. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
56/2017.(II.23.)  Bogdán László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
57/2017.(II.23.)  Bogdán Gyula – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 16. szám alatti lakos – szociális 

étkeztetés megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
58/2017. (III.30.)  a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2016. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
59/2017. (III.30.)  a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
60/2017. (III.30.)  a Balassagyarmati Központi Óvoda beszámolójának jóváhagyásáról 
 
61/2017. (III.30.)  a Központi Óvoda házirendének jóváhagyásáról 
 
62/2017. (III.30.) Ipolyszög Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének 

elfogadásáról 
 
63/2017. (III.30.)  Ipolyszög község belterületi helyi közutak forgalmi rendjének 

meghatározásáról 
 
64/2017. (III.30.)  Ipolyszög község címeréről 
 
65/2017. (III.30.)  a Ipolyszög Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység 
ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 

 
66/2017. (III.30.)  a Helyi építési Szabályzat felülvizsgálatáról  
 
67/2017. (III.30.)  az Ipolyszög Vasút u 8. szám és az Ipolyszög Vasút u 10. szám alatti 

ingatlanokkal kapcsolatos kérelem elbírálására  
 
68/2017. (III.30.)  az Ipolyszög Vasút u 8. szám és az Ipolyszög Vasút u 10. szám alatti 

ingatlanokkal kapcsolatos kérelem elbírálására  
 



69/2017.(III.30.)  Déska Dóra Izabella – 2660 Ipolyszög, Budai út 36/A. szám alatti lakos – 
rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 

 
70/2017.(III.30.)  Alexovicsné Rácz Tünde – 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 24. szám alatti 

lakos – rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elutasításáról 

 
71/2017.(III.30.)  Baranyi Dezsőné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
72/2017.(III.30.)  Kovács Dávid Ádám rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
73/2017.(III.30.)  Kovács Jánosné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
74/2017.(III.30.)  Szőrös Csaba rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
75/2017.(III.30.)  Alexovics Jenő – 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 24. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
76/2017.(III.30.)  Kovács Bence rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
77/2017.(III.30.)  Szőrös Anett rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
78/2017.(III.30.)  Bogdán Renáta rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
79/2017.(III.30.)  Maglódi Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
80/2017.(III.30.)  Jakus János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
81/2017 (III.30.)  Oláh Mária rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
82/2017.(III.30.)  Bogdán Andrea rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
83/2017.(III.30.)  Bogdán Ernő rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
84/2017.(III.30.)  Bogdán Laura rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
85/2017.(III.30.)  Horváth László – 2660 Ipolyszög, Budai út 55. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 



 
86/2017.(III.30.)  Vachó Rita Éva rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
 
87/2017. (V.02.)  az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú  

pályázat benyújtásáról 
 

88/2017. (V.02.)  szociális tűzifa igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról 
 
89/2017. (V.02.)  a Közösségi ház tetőszerkezetének felújítása kivitelezésére  

árajánlatok bekéréséről 
 
90/2017.(V.02.)  Alexovics Orsolya rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
91/2017.(V.02.)  Kovács László – 2660 Ipolyszög, Halász utca 10. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
92/2017.(V.02.)  Kovács Lajos – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 9. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
93/2017.(V.02.)  Csipkés Katalin rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
94/2017.(V.02.)  Kovács Richárd rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
95/2017.(V.02.)  Oláh Teréz rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
96/2017.(V.02.)  Szőrös Csabáné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
97/2017.(V.02.)  Rácz József rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
98/2017.(V.02.)  Molnár Józsefné – 2660 Ipolyszög, Fő u. 35. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
99/2017.(V.02.)  Pusztai Alexandra rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
100/2017.(V.02.)  Kovács Marietta rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
101/2017.(V.02.)  Kovács Bence rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
102/2017.(V.02.)  Vachó Jenő rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 



 
103/2017.(V.02.)  Alexovics Jenő rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
104/2017.(V.02.)  Kovács Lajosné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
105/2017.(III.30.)  Bogdán Roland – 2660 Ipolyszög, Budai út 32. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
106/2017.(V.02.)  Horváth László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
107/2017.(V.02.)  Kovács István – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 16. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
108/2017.(V.02.)  Kutka Zsolt – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 16. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
109/2017. (V.02.)  Baranyi Dezső rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) 

megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról  
 
110/2017. (V.30.)  Ipolyszög Község Önkormányzata 2016. évi összefoglaló ellenőrzési 

jelentésének elfogadásáról 
 
111/2017. (V.30.)  Hrozina Lénárd alpolgármester tisztelet díjának megállapításáról 
 
112/2017. (V.30.) Hrozina Lénárd alpolgármester költségtérítésének megállapításáról 
 
113/2017. (V.30.)  a 2016. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról 
 
114/2017. (V.30.)  Ipolyszög Község Ipolyszögi út felújításáról  
 
115/2017. (V.30.)  a Közösségi ház tetőszerkezete felújításának kivitelezésére benyújtott 

árajánlat elfogadásáról 
 
116/2017. (V.30.)  az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 

2016. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
117/2017. (V.30.)  a Központi Óvodában a 2017/2018. nevelési évben indítható csoportok 

számáról 
 
118/2017. (V.30.)  törvényességi felhívásról 
 
119/2017.(V.30.)  Krupa Judit rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
120/2017.(V.30.)  Tatai Rozália rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 



120/2017.(V.30.)  Tatai Rozália rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
122/2017.(V.30.)  Lakatos Beáta rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
123/2017.(V.30.)  Tóth Gábor rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
124/2017.(V.30.)  Oláh Teréz – 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 24. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
125/2017.(V.30.)  Kovács Dávid Ádám – 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 24. szám alatti lakos 

– rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elutasításáról 

 
126/2017.(V.30.)  Kovács László – 2660 Ipolyszög, Halász utca 10. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
127/2017.(V.30.)  Kovács Marietta – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 9. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
128/2017.(V.30.)  Kovács Lajos – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 9. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
129/2017.(V.02.)  Baranyi Dezsőné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
130/2017.(V.30.)  Déska Dóra Izabella rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
131/2017.(V.30.)  Déska János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
132/2017. (VI.27.)  Ipolyszög Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata  

elfogadásáról 
 
133/2017. (VI.27.)  a Közösségi ház tetőszerkezete felújításának kivitelezésére benyújtott 

árajánlat elfogadásáról 
 
134/2017. (VI.27.)  az egészségügyi alapellátás körében nyújtandó fogorvosi  

ügyeletet biztosításáról 
 
135/2017. (VI.27.)  Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2016 – 2017 évi 

beszámolójának elfogadásáról  
 
136/2017. (VI.27.)  a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 2016/2017. 

nevelési évben történő engedélyezésével való egyetértésről 
 
137/2017. (VI.27.)  a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 2017/2018. 

nevelési év indításakor történő engedélyezésével való egyetértésről 



139/2017.(VI.27.)  Kovács Bence – 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 24. szám alatti lakos – 
rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 

 
140/2017.(VI.27.)  Kovács Erika rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
141/2017.(VI.27.)  Molnár Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
142/2017.(VI.27.)  Pusztai Alexandra – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 7. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
143/2017.(VI.27.)  Szőrös Csaba rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
144/2017.(VI.27.)  Szőrös Mária rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
145/2017.(VI.27.)  Záborszky Ferenc rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
146/2017.(VI.27.)  Kovács Izabella rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
147/2017.(VI.27.)  Kovács Jánosné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
148/2017.(VI.27.)  Petykó Mihályné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
149/2017.(VI.27.)  Rudner Attila rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
150/2017.(VI.27.)  Bogdán Gyuláné – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 16. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
151/2017.(VI.27.)  Maglódi Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
152/2017.(VI.27.)  Kovács Krisztina rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
153/2017.(VI.27.)  Bogdán Gyuláné – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 16. szám alatti lakos –

szociális étkeztetés megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
154/2017. (VIII.10.)  a Közösségi ház udvarán lévő színpad felújítási munkáinak elvégzéséről 
 
155/2017. (VIII.10.)  a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 
 



156/2017. (VIII.10.)  Településkép védelmi rendelet és Településképi arculati kézikönyv 
elkészítésére történő megbízásról 

 
157/2017. (VIII.10.)  a TOP-3.2.1-16 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú  

pályázat benyújtásáról 
 
158/2017. (VIII.10.) az Ipolyszögi Sportegyesület bérleti szerződés megkötéséről 
 
159/2017.(VIII.10.)  Alexovics Jenő rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
160/2017.(VIII.10.)  Bogdán Roland rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
161/2017.(VIII.10.)  Buzás Róbert rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
162/2017.(VIII.10.)  Kovács Bence rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
163/2017.(VIII.10.)  Kovács László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
164/2017.(VIII.10.)  Oláh Teréz rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
165/2017.(VIII.10.)  Baranyi Dezső rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
166/2017.(VIII.10.)  Alexovicsné Rácz Tünde rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
167/2017.(VIII.10.)  Szőrös Anett – 2660 Ipolyszög, Budai út 57. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
168/2017.(VIII.10.)  Kovács Elemérné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
169/2017.(VIII.10.)  Kovács János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
170/2017.(VIII.10.)  Herczeg Tiborné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
171/2017.(VIII.10.)  Kovács Szilvia Mária rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
172/2017.(VIII.10.)  Boér Csaba – 2660 Ipolyszög, Budai út 32. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 



173/2017.(VIII.10.)  Lovász Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

 
174/2017.(VIII.10.)  Tóth Gábor rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
175/2017.(VIII.10.)  Déska János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
176/2017.(VIII.10.)  Déska Dóra Izabella rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
177/2017. (IX.04.)  pályázat benyújtásáról a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű 

fejlesztéseinek támogatására 
 
178/2017. (IX.26.)  a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel kapcsolatos, 2018-2032 

évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervről 
 
179/2017. (IX.26.)  a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszerrel kapcsolatos, 2018-2032 

évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervről 
 
180/2017. (IX.26.)  a Központi Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezéséről 
 
181/2017. (IX.26.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

kiírásáról 
 
182/2017. (IX.26.)  az Ipolyszögi SE  támogatásáról 
 
183/2017. (IX.26.)  Ipolyszögi út felújításáról szóló 114/2017 (V.30.) határozat visszavonásáról 
 
184/2017.(IX.26.)  Kutka Antal Tamás – 2659 Érsekvadkert, Deák Ferenc utca 1. szám alatti 

lakos – rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elutasításáról 

 
185/2017.(IX.26.)  Molnár Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
186/2017.(IX.26.)  Krupa Judit rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
187/2017.(IX.26.)  Tatai Rozália rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
188/2017.(IX.26.)  Barát István – 2660 Ipolyszög, Budai út 51. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
189/2017.(IX.26.)  Kovács Jánosné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 



190/2017.(IX.26.)  Kovács Marietta rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

 
191/2017.(IX.26.)  Kovácsné Pintér Georgina rendkívüli települési támogatás megállapítása 

iránti kérelmének elbírálásáról 
 
192/2017.(IX.26.)  Vachó Jenő rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
193/2017.(IX.26.)  Horváth László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
194/2017.(IX.26.)  Oláh Teréz – 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 24. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
195/2017.(IX.26.)  Kovács Krisztina rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
196/2017.(IX.26.)  Szeleczki Anita rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
197/2017. (IX.26.)  Déska János rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) 

megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról  
 
198/2017. (XI.02.)  Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 

módosításáról 
 
199/2017. (XI.02.) a „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási 

portfóliójuk bővítése” elnevezésű, GINOP-3.3.1-16 2016-00001 
azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő „Digitális Jólét 
Program Pontok fejlesztése tárgyú pályázat benyújtásáról 

 
200/2017. (XI.02.)  a Kulturális alapellátás bővítése kulturális projektek megvalósításával tárgyú  

pályázat benyújtásáról 
 
201/2017. (XI.02.)  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnésével kapcsolatos  

intézkedések megtételéről  
 
202/2017. (XI.02.)  Ipolyszög Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának  

felülvizsgálatáról 
 
203/2017.(XI.02.)  Tóth Gábor rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
204/2017.(XI.02.)  Vachó Lászlóné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
205/2017.(XI.02.)  Jamber Vince rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 



206/2017.(XI.02.)  Maglódi Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

 
207/2017.(XI.02.)  Kerékné Pfaff Tímea rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
208/2017.(XI.02.)  Pálfi Mihályné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
209/2017.(XI.02.)  Jakus János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
210/2017.(XI.02.)  Oláh Teréz rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
211/2017.(XI.02.)  Kovács Bence rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
212/2017.(XI.02.)  Kovács Izabella rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
213/2017.(XI.02.)  Kutka Johanna rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
214/2017.(XI.02.)  Petykó Mihályné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
215/2017.(XI.02.)  Bogdán Andrea rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
216/2017.(XI.02.)  Rácz József rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
217/2017.(XI.02.)  Baranyi Dezső rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
218/2017.(XI.02.)  Kovács Lajos rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
219/2017.(XI.02.)  Ifj. Bogdán Lászlóné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
220/2017.(XI.02.)  Alexovicsné Rácz Tünde rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
221/2017.(XI.02.)  Bogdán Roland rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
222/2017.(XI.02.)  Molnár Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 



223/2017. (XI.29.)  Ipolyszög község belterületi útjainak 2017-2018. évi síkosságmentesítéséről 
szóló vállalkozási szerződés megkötéséről    

 
224/2017. (XI.29.)  Ipolyszög Község 2018. január 1-től 2018. december 31-ig terjedő időszakra 

vonatkozó közvilágítási villamos energia vásárlási szerződés megkötéséről   
 
225/2017. (XI.29.)  Ipolyszög Község 2018. január 1-től 2018. december 31-ig terjedő időszakra 

vonatkozó közvilágítási üzemeltetési szerződés megkötéséről   
 
226/2017. (XI.29.)  a Központi Óvoda pedagógiai programjának jóváhagyására való 

egyetértésről 
 
227/2017. (XI.29.)  a Központi Óvoda szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról 
 
228/2017. (XI.29.)  a Közösségi ház tetőszerkezete felújításnak kivitelezésére árajánlatok 

bekéréséről 
 
229/2017. (XI.29.)  a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának felülvizsgálatával való egyetértésre 
 
230/2017. (XI.29.)  a Településképi Arculati Kézikönyv és a településkép védelmi rendelet 

 megalkotásáról 
 
231/2017. (XI.29.)  Dudás Márton Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójának elbírálásáról 
 
232/2017. (XI.29.)  Dudás Enikő Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának elbírálásáról 
 
233/2017. (XI.29.)  Szabó Gréta Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának elbírálásáról 
 
234/2017. (XI.29.)  Maglódi Attila Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának elbírálásáról 
 
235/2017. (XI.29.)  Kerék Bence Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójának elbírálásáról 
 
236/2017.(XI.29.)  Déska Dóra Izabella – 2660 Ipolyszög, Budai út 36/A. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
237/2017.(XI.29.)  Molnár Józsefné – 2660 Ipolyszög, Fő út 35. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
238/2017.(XI.29.)  Krupa Judit rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
239/2017.(XI.29.)  Tatai Rozália rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 



240/2017.(XI.29.)  Id. Farkas Zoltán rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

 
241/2017.(XI.29.)  Kovács Jánosné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
242/2017.(XI.29.)  Balla Lászlóné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
243/2017.(IX.29.)  Bogdán Renáta – 2660 Ipolyszög, Budai út 55. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
244/2017.(XI.29.)  Vachó Jenőné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
245/2017.(IX.29.)  Kovács Krisztina – 2660 Ipolyszög, Budai út 23. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
246/2017.(XI.29.)  Pusztai Alexandra rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
247/2017.(IX.29.)  Bogdán Roland – 2660 Ipolyszög, Budai út 32. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
248/2017.(IX.29.)  Kutka Zsolt – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 16. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
249/2017.(IX.29.)  Csipkés Katalin – 2660 Ipolyszög, Budai út 53. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
250/2017.(XI.29.)  Kovács Szilvia Mária rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
251/2017.(XI.29.)  Kovács Elemérné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
252/2017.(IX.29.)  Oláh Alex – 2660 Ipolyszög, Budai út 57. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
253/2017.(XI.29.)  Szőrös Mária rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
254/2017.(XI.29.)  Oláh Lászlóné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
255/2017.(XI.29.)  Zagyi Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
256/2017.(XI.29.)  Vachó Péter rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 



257/2017.(XI.29.)  Takács Gergely rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

 
258/2017.(XI.29.)  Bogdán Ernő rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
259/2017.(XI.29.)  Bogdán Gyuláné – 2660 Ipolyszög, Halász utca 8. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
260/2017.(XI.29.)  Bogdán László – 2660 Ipolyszög, Budai út 55. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
 
261/2017.(XI.29.)  Kovács István – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 16. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
262/2017.(XI.29.)  Alexovics Jenő rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
263/2017. (XII.19.)  a Nyugat – Nógrádi vízellátó rendszerre vonatkozó üzemeltetési szerződés 

megkötéséről 
 
264/2017. (XII.19.)  a Nyugat – Nógrádi vízellátó rendszerre vonatkozó üzemeltetési szerződés 

megkötéséről 
 
265/2017. (XII.19.)  a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Információátadási 

Szabályzatának megismeréséről 
 
266/2017. (XII.19.)  Balassagyarmat Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési 

szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó 
önkormányzatok 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

 
267/2017. (XII.19.)  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséről 
 
269/2017. (XII.19.)  a 20/2017. (II.23.) számú határozatának visszavonásáról 
 
270/2017.(XII.19.)  Bogdán Ottó rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
271/2017.(XII.19.)  Molnár Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
272/2017.(XII.19.)  Kovács János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
273/2017.(XII.19.)  Kovács Elemér rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
274/2017.(XII.19.)  Kovács Izabella rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 



275/2017.(XII.19.)  Herczeg Tiborné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

 
276/2017.(XII.19.)  Kovács Bence rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
277/2017.(XII.19.)  Kovács Lajos rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
278/2017.(XII.19.)  Kovács Lajosné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
279/2017.(XII.19.)  Trepinszki Szilárd rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
280/2017.(XII.19.)  Kovács László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
281/2017.(XII.19.)  Kovács Marietta rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
282/2017.(XII.19.)  Kovácsné Pintér Georgina rendkívüli települési támogatás megállapítása 

iránti kérelmének elbírálásáról 
 
283/2017.(XII.19.)  Vachó Péter rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
284/2017. (XII.22.)  a Településképi Arculati Kézikönyv megalkotásáról 
 
285/2017. (XII.22.)  Déska János rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) 

megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 
286/2017. (XII.22.)  Baranyi Dezső rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) 

megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 
287/2017. (XII.22.)  Oláh Teréz rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) 

megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 
288/2017. (XII.22.)  Tóth Gábor rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) 

megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 
289/2017. (XII.22.)  Selmeczi Józsefné rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) 

megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 
290/2017. (XII.22.)  Selmeczi Őrs rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) 

megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
1/2017. (I.26.) határozata 

Kárdási Jánosné polgármester illetményének  
megállapításáról 



 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) és a (4) bekezdés b) pontja 
alapján Kárdási Jánosné polgármester illetményét 2017. január hó 1. napjától bruttó 398.900.-
Ft/hó összegben állapítja meg. 

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

Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea, jegyző 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2/2017. (I.26.) határozata 

Kárdási Jánosné polgármester költségtérítésének  
megállapításáról 

 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján Kárdási 
Jánosné polgármester költségtérítését 2017. január hó 1. napjától bruttó 59.800.-Ft/hó összegben 
állapítja meg. 

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

Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea, jegyző 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2017. (I.26.) határozata 

Hrozina Lénárd alpolgármester illetményének és költségtérítésének  
megállapításáról 

 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján felülvizsgálta 
Hrozina Lénárd alpolgármester tiszteltdíját és költségtérítését és a Hrozina Lénárd által írásban 
benyújtott kérelme alapján részére a tiszteletdíj és a költségtérítés megállapítását mellőzi. 
 
2./ A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea, jegyző 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 

 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
4/2017. (I.26.) határozata 



Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának  
jóváhagyásáról 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal – benne a közterület-
felügyeletre és a mezőőri tevékenységre vonatkozó - 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 
5/2017. (I.26.) határozata 

a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal átszervezésére vonatkozó tájékoztató 
elfogadásáról 

 
Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztésben 
foglalt tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal átszervezésére 
vonatkozó tájékoztatót. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:dr. Varga Andrea, jegyző 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2017. (I.26.) határozata 

Országos Mentőszolgálat Alapítvány Balassagyarmat  Mentőállomás támogatásáról 

1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  50.000.-Ft összegben támogatja 
a Országos Mentőszolgálat Alapítványt a Balassagyarmat  Mentőállomás fejlesztése 
érdekében. Az alapítvány számlaszáma: CITI  bank 10800007-68164029 

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

megtételére. 

Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
7/2017. (I.26.) határozata 

az EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – 
kedvezményezett térségek című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések 

meghozataláról 



 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az 

EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett 
térségek című felhívás keretében az igényelhető maximális támogatási összeggel, 100%-os 
támogatási intenzitás mellett. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítéséhez szükséges 
szerződések, partnerségi megállapodások megkötésére és felkéri a pályázat benyújtásához 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2017. (I.26.) határozata 

az EFOP-3.9.2- 16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –
kedvezményezett térségek című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések 

meghozataláról 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az 
EFOP-3.9.2- 16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett 
térségek című felhívás keretében az igényelhető maximális támogatási összeggel, 100%-os 
támogatási intenzitás mellett. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítéséhez szükséges 
szerződések, partnerségi megállapodások megkötésére és felkéri a pályázat benyújtásához 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2017. (I.26.) határozata 

a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP 
rendszer országos kiterjesztéséhez című pályázat benyújtásával kapcsolatos 

döntések meghozataláról 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztése érdekében pályázat kerüljön 
benyújtásra a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati 
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című felhívás keretében az igényelhető maximális 
támogatási összeggel, 100%-os támogatási intenzitás mellett. 
 



2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítéséhez szükséges 
szerződések, partnerségi megállapodások megkötésére és felkéri a pályázat benyújtásához 
szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
10/2017. (I.26.) határozata 

a Széchenyi 2020 Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás keretében 
pályázat benyújtásáról  

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csesztve és Pusztaberki Községek 
Önkormányzataival konzorciumban támogatási kérelmet nyújt be a Széchenyi 2020 Program 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás 2. célterületének támogatására traktor beszerzése 
céljából. 
A konzorcium vezetője: Csesztve Község Önkormányzata. 
A projekt keretében Ipolyszög Község Önkormányzata vállalja a közbeszerzési eljárás 
elszámolható költségének biztosítását. 
A beruházás teljes költsége 13.141.961 Ft. 
A közbeszerzési eljárás költsége 126.365 Ft, melyhez Ipolyszög Község Önkormányzata a 2017. 
évi költségvetésében 15 % azaz 18.955 Ft saját forrást biztosít. 
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: 2017. február 6. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
11/2017. (II.23.) határozata 

a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésével való 
egyetértésről 

 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését. 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az 
intézmény fenntartó Önkormányzatot tájékoztassa. 
 
Határidő: 2017. március 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 



 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
12/2017. (II.23.) határozata 

a Központi Óvoda 2017. évi költségvetésével való egyetértésről 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal egyetért a Központi Óvoda 2017. évi költségvetésével. 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről 
Balassagyarmat Város Önkormányzatát tájékoztassa. 
 
Határidő: 2017. március 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
13/2017. (II.23.) határozata 

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

 
1. 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: 

2017         2 375 e Ft 
2018         2 410 e Ft                     
2019         2 500 e Ft 
2020         2 600 e Ft 
 
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
2017               ---   
2018               --- 
2019               ---              
2020               ---                 
 
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:  2017. február 28. 
 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
14/2017. (II.23.) határozata 

az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2017/2018. 
nevelési évre vonatkozóan a feladat-ellátási megállapodás keretében működő Központi 
Óvodába a beiratkozásra az alábbi időpontokban kerüljön sor: 

 
2017. április 25. (kedd) 8.00 – 17.00 

2017. április 26. (szerda) 8.00 – 18.00 
2017. április 27. (csütörtök) 8.00 – 17.00 

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

Ipolyszög és Patvarc közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező szülők (szülői felügyeletet gyakorlók) velük egy háztartásban élő gyermekei 
felvételét az óvodai csoportokba. Mindezt azzal a megkötéssel, hogy az Ipolyszög és Patvarc 
községeken működő egycsoportos tagóvodák védelmében a balassagyarmati óvodai 
feladatellátási helyeken csak abban az esetben kerülhet sor e két településről érkező 
gyermekek felvételére, ha a községi tagóvodák férőhelyei megteltek, illetve ha az érintett 
települések Képviselő-testületei ehhez hozzájárulásukat adták. Más településekről érkező 
igények alapján óvodai férőhely biztosítására csak az érintett nevelési év vonatkozásában 
jóváhagyott önkormányzati költségvetési rendeletben foglaltak szerint lehetséges. 

 
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 köznevelési intézmény vezetőjét tájékoztassa a döntésről. 
 
Határidő: 2017. március 6. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a 
rendelkezésükre álló kommunikációs eszközökkel gondoskodjanak az óvodai beiratkozás 
időpontjának, a jelentkezési eljárás folyamatának és feltételeinek nyilvánosságra hozataláról. 

 
Határidő: 2017. március 24. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester, Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 

 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 



15/2017. (II.23.) határozata 
az Ipolyszögi SE  támogatásáról 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 150.000.- Ft.- azaz százötvenezer 
forinttal támogatja az Ipolyszögi SE. (2660 Ipolyszög, Fő utca 2.) 

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

Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

16/2017. (II.23.) határozata 
a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyásáról 

 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kárdási Jánosné polgármester 
2017. évi szabadságütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

Kezdete Vége Munkanapok száma 

2017.03.20. 2017.03.31. 10 

2017.04.18. 2017.04.21. 4 

2017.05.02. 2017.05.04. 3 

2017.06.06. 2017.06.09. 4 

2017.07.10. 2017.07.21. 10 

2017.09.04. 2017.09.15. 10 

2017.12.18. 2017.12.29. 8 

Összesen: 49 nap 

Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 

 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
17/2017. (II.23.) határozata 

az Ipolyszög község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására szóló pályázat kiírásáról 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal pályázatot ír ki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és 



ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás végzésére, 2017. április 01. napjától 
számított egy éves, határozott időtartamra.  

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

dr. Varga Andrea jegyző 
 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
18/2017. (II.23.) határozata 

a Balassagyarmati 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: 2017. március 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
19/2017. (II.23.) határozata 

a 2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország 2017. évi 
költségvetéséről szóló 2065. évi XC. 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: 2017. szeptember 30. 

Felelős: Kárdási Jánosné 

 



   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
20/2017. (II.23.) határozata 

az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás kompenzációs rendszerrel kapcsolatos 

megállapodás jóváhagyásáról 
 

1. Ipolyszög község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Kelet Pest és Nógrád 

Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulással - a 

Nógrádmarcal területén lévő hulladéklerakó telep önkormányzati tulajdonrésze tekintetében – 

a határozat mellékletében foglalt megállapodás tervezetet elfogadja. 

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

 
Határidő: 2017. március 30. 
Felelős:Kárdási Jánosné polgármester 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
21/2017. (II.23.) határozata 

biztosítási szerződés megkötéséről 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
ajánlat szerint biztosítást köt a SIGNAL IDUNA biztosítóval.  

2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
22/2017. (II.23.) határozata  

Kovács Jánosné 2660 Ipolyszög, Temesvár u. 24. számalatti lakos – rendkívüli települési 
támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 



 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

23/2017.(II.23.) határozata  
Baranyi Márió – 2660 Ipolyszög, Budai út 33. szám alatti lakos – rendkívüli települési 

támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

24/2017.(II.23.) határozata  
Molnár Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
 25/2017.(II.23.) határozata  

Kovács Bence 2660 Ipolyszög, Temesvár u. 24. számalatti lakos – rendkívüli települési 
támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

26/2017.(II.23.) határozata  
Petényi Istvánné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

27/2017.(II.23.) határozata  
Bangó Ferencné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

28/2017.(II.23.) határozata  
Bangó Ferenc rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 



/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

29/2017.(II.23.) határozata  
Tóth Gábor rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

30/2017.(II.23.) határozata  
Alexovicsné Rácz Tünde rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

31/2017.(II.23.) határozata  
Alexovics Orsolya rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
32/2017.(II.23.) határozata  

Petykó Mihályné – 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 17. szám alatti lakos – rendkívüli 
települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
33/2017.(II.23.) határozata  

Oláh Teréz rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

34/2017.(II.23.) 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 

35/2017.(II.23.) határozata  
Molnár Miklós – 2660 Ipolyszög, Ipolyszögi utca 24. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
36/2017.(II.23.) 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 
37/2017.(II.23.) határozata  

Kovács László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

38/2017.(II.23.) határozata  
Buzás Hajnalka rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

39/2017.(II.23.) határozata  
Alexovics Jenő rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

40/2017.(II.23.) határozata  
Kovács Izabella rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 



Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

41/2017.(II.23.) határozata  
Bogdán Ernő – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 3. szám alatti lakos – rendkívüli települési 

támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

42/2017.(II.23.) határozata  
Id. Farkas Zoltán rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

43/2017.(II.23.) határozata  
Pusztai Alexandra rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
44/2017.(II.23.) határozata  

Vachó Jenő – 2660 Ipolyszög, Ipolyszögi utca 10. szám alatti lakos – rendkívüli települési 
támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
45/2017.(II.23.) határozata  

Lakatos Julianna Éva rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
46/2017.(II.23.) határozata  

Déska János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 



47/2017.(II.23.) határozata  
Déska Róbert István rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

48/2017.(II.23.) határozata  
Déska Dóra Izabella rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

49/2017.(II.23.) határozata  
Kovács Lajos rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

50/2017.(II.23.) határozata  
Kovács Richárd rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

51/2017.(II.23.) határozata  
Kovács Marietta rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

52/2017.(II.23.) 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 
53/2017.(II.23.) 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 

54/2017.(II.23.) határozata  
Kovács Elemérné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
55/2017.(II.23.) határozata  

Bogdán László – 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 
56/2017.(II.23.) határozata  

Bogdán László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
57/2017.(II.23.) határozata  

Bogdán Gyula – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 16. szám alatti lakos – szociális étkeztetés 
megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
58/2017. (III.30.) határozata 

a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége 2016. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2016. 
évi beszámolóját a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 

 
   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 

         polgármester                        jegyző 



 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

59/2017. (III.30.) határozata 
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 2016. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága 2016. 
évi beszámolóját a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 

 
   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 

         polgármester                        jegyző 
 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
60/2017. (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-os nevelési év 
eredményeiről és a 2016/2017-es nevelési év eddig zajló eseményeiről szóló beszámolóját. 

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

 
 
Határidő: 2017. április 15. 
Felelős:  dr. Varga Andrea jegyző 

 
   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 

         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
61/2017. (III.30.) határozata 

a Központi Óvoda házirendének jóváhagyásáról 

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda házirendjét 

a határozati javaslat mellékletében foglalt tartalommal megismerte és jóváhagyásra 
javasolja. 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény 

vezetőjét és a házirendet záradékkal lássa el. 

 
Határidő: 2017. április 10. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 



IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
62/2017. (III.30.) határozata 

Ipolyszög Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Önkormányzat 
2017. évi közbeszerzési terve nemleges. 

 

Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

 
   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 

         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
63/2017. (III.30.) határozata 

Ipolyszög község belterületi helyi közutak forgalmi rendjének meghatározásáról 

 
Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ipolyszög község helyi 
közutak forgalmi rendjének módosításait az alábbiak szerint határozza meg: 

1. A Képviselő – testület Ipolyszög Budai út 38/a. ingatlan előtti területre „forgalomtechnikai 
tükör”, A Temesvári u. - Fő u. kereszteződésben a Temesvári úton a Fő u. irányába 
„Elsőbbségadás kötelező tábla kihelyezését rendeli el.  

2. Felkéri a Képviselő – testület a Polgármestert a változások bevezetéséhez szükséges 
intézkedések megtételére. 

Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 

         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
64/2017. (III.30.) határozata 

Ipolyszög község címeréről 

 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő- testülete megtárgyalta a Nemzeti Címer 
Bizottság állásfoglalását Patvarc község címeréről és a képviselő-testület fenn kívánja tartani a 
településen eddig használt címert. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ennek megfelelően gondoskodjon 
önkormányzati rendelet előterjesztéséről. 



 
2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 

         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
65/2017. (III.30.) határozata 

a Ipolyszög Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására kiírt pályázat 

elbírálásáról 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás 
végzésére kiírt pályázat eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

1. A Képviselő-testület a benyújtott pályázatot elfogadva a KOMMUNÁL-SZOL Korlátolt 

Felelősségű Társasággal (székhely: 2660 Balassagyarmat, Jószív utca 20.; cégjegyzékszám: 12 

09 008845; statisztikai számjel: 24892412-3700-113-12; KÜJ azonosító: 1303362272; KTJ 

azonosító: 10256997; adószám: 24892412-1-12; bankszámla száma: 10300002-10614511-

49020013; képviselő: Szvák Gergő Márton ügyvezető) kíván közszolgáltatási szerződést kötni 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes 

elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás végzésére, 2017. április 01. napjától számított egy 

éves, határozott időtartamra, a pályázati felhívásban foglalt tartalommal.  

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatatási szerződés aláírására és 

a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő a 2. pont tekintetében: 2017. április 01. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 

         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
66/2017. (III.30.) határozata 

a Helyi építési Szabályzat felülvizsgálatáról  

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő- testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal NO/TFO/30-333/2016. iktatószámú megkeresését, mely  alapján a képviselő-
testület kezdeményezi a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendeletének 
felülvizsgálatát. 

https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B2916313A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0


 2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 

         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
67/2017. (III.30.) határozata 

az Ipolyszög Vasút u 8. szám és az Ipolyszög Vasút u 10. szám alatti ingatlanokkal 
kapcsolatos kérelem elbírálására  

1./ Ipolyszög Községe Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Richárd (szül.: 
1979.01.25.; a.n.: Bereczki Etelka) ipolyszögi lakosnak a 2660 Ipolyszög, Vasút utca 08. szám 
alatti ingatlan területére a szennyvíz csonk bevezetésére vonatkozó kérelmét nem támogatja. 

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse. 

 
Határidő: 2017. április 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
68/2017. (III.30.) határozata 

az Ipolyszög Vasút u 8. szám és az Ipolyszög Vasút u 10. szám alatti ingatlanokkal 
kapcsolatos kérelem elbírálására  

 

1./ Ipolyszög Községe Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács János (szül.: 1989.02.11.; 
a.n.: Alexovics Ágnes) ipolyszögi lakosnak a 2660 Ipolyszög, Vasút utca 10. szám alatti ingatlan 
területére a szennyvíz csonk bevezetésére vonatkozó kérelmét nem támogatja. 

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse. 

 

Határidő: 2017. április 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 

   Kárdási Jánosné             dr. Varga Andrea 
         polgármester                        jegyző 
 

 
 



Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

69/2017.(III.30.) határozata  
Déska Dóra Izabella – 2660 Ipolyszög, Budai út 36/A. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
70/2017.(III.30.) 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 

71/2017.(III.30.) határozata  
Baranyi Dezsőné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

72/2017.(III.30.) határozata  
Kovács Dávid Ádám rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

73/2017.(III.30.) határozata  
Kovács Jánosné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

74/2017.(III.30.) határozata  
Szőrös Csaba rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 



Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

75/2017.(III.30.) határozata  
Alexovics Jenő – 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 

76/2017.(III.30.) határozata  
Kovács Bence rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

77/2017.(III.30.) határozata  
Szőrös Anett rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

78/2017.(III.30.) határozata  
Bogdán Renáta rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

79/2017.(III.30.) határozata  
Maglódi Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

  Ipolyszög Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
80/2017.(III.30.) határozata  

Jakus János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 
 
 



Ipolyszög Község Képviselő-testületének 
81/2017 (III.30.) határozata 

Oláh Mária rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

82/2017.(III.30.) határozata  
Bogdán Andrea rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

83/2017.(III.30.) határozata  
Bogdán Ernő rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

84/2017.(III.30.) határozata  
Bogdán Laura rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
85/2017.(III.30.) határozata  

Horváth László – 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 
86/2017.(III.30.) határozata  

Vachó Rita Éva rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

87/2017. (V.02.) határozata 
az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú  



pályázat benyújtásáról 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati felhívásra az 1.a) pályázati alcélt 
illetően, 6.869.811,- Ft támogatási összeg erejéig pályázat kerüljön benyújtásra az orvosi 
rendelő felújítására vonatkozóan. 

 
2. A Képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén saját erőként biztosítja a fejlesztési költség 

5%-át, azaz 361.569,- Ft-ot a 2017. évi költségvetése terhére. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

 
 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
     polgármester                                                         jegyző 

 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

88/2017. (V.02.) határozata 
szociális tűzifa igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról 

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a 
Belügyminisztérium által meghirdetett pályázat keretében, a Magyar Közút Nonprofit Zrt által 
kitermelt faanyag szociális tűzifaként való hasznosítására vonatkozóan pályázati igény 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-TESTÜLETÉNEK 

89/2017. (V.02.) határozata 
a Közösségi ház tetőszerkezetének felújítása kivitelezésére  

árajánlatok bekéréséről 
 

1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
árajánlatok bekérésére az alábbi vállalkozóktól: 

- Kristály-Vár Építési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 1139 Budapest, Béke tér 7. fsz. 
2.  

- Modla System Kft, 2600 Vác, Bimbó u. 22. 
- Fehér Tibor egyéni vállalkozó, 2659 Érsekvadkert, Búcsú u. 18. 
- Fábián Mihály egyéni vállalkozó, 2660 Balassagyarmat, Kodály Z. u. 53. 



 
Határidő: 2017. május 05. 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
     polgármester                                                         jegyző 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
90/2017.(V.02.) határozata  

Alexovics Orsolya rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

91/2017.(V.02.) 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 
92/2017.(V.02.) 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 

93/2017.(V.02.) határozata  
Csipkés Katalin rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

94/2017.(V.02.) határozata  
Kovács Richárd rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 



Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

95/2017.(V.02.) határozata  
Oláh Teréz rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
96/2017.(V.02.) határozata  

Szőrös Csabáné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
97/2017.(V.02.) határozata  

Rácz József rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
98/2017.(V.02.) 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 
99/2017.(V.02.) határozata  

Pusztai Alexandra rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
100/2017.(V.02.) határozata  

Kovács Marietta rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
101/2017.(V.02.) határozata  



Kovács Bence rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
102/2017.(V.02.) határozata  

Vachó Jenő rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

103/2017.(V.02.) határozata  
Alexovics Jenő rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

104/2017.(V.02.) határozata  
Kovács Lajosné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
105/2017.(III.30.) határozata  

Bogdán Roland – 2660 Ipolyszög, Budai út 32. szám alatti lakos – rendkívüli települési 
támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
106/2017.(V.02.) határozata  

Horváth László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

107/2017.(V.02.) határozata  
Kovács István – 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 
108/2017.(V.02.) határozata  

Kutka Zsolt – 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-TESTÜLETÉNEK 

109/2017. (V.02.) határozata 
Baranyi Dezső rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról  
 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

110/2017. (V.30.) határozata 
Ipolyszög Község Önkormányzata 2016. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének 

elfogadásáról 
 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Ipolyszög Község 
Önkormányzata 2016. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2017. május 31. 
Felelős:   Kárdási Jánosné polgármester valamint Dr. Varga Andrea jegyző 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
     polgármester                                                         jegyző 

 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

111/2017. (V.30.) határozata 
Hrozina Lénárd alpolgármester tisztelet díjának megállapításáról 

 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (5) bekezdése és 80. § (2) bekezdés 
alapján Hrozina Lénárd alpolgármester tiszteletdíjját 2017. január hó 1. napjától bruttó 139.600.-
Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

2./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Hrozina Lénárd alpolgármester a részére 
megállapított tiszteletdíj havi nettó 20.000.- Ft-ot meghaladó részéről írásban lemondott. 

 

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



Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea, jegyző 
 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
     polgármester                                                         jegyző 

 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

112/2017. (V.30.) határozata 
Hrozina Lénárd alpolgármester költségtérítésének megállapításáról 

 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján Hrozina 
Lénárd alpolgármester költségtérítését 2017. január hó 1. napjától bruttó 20.940.-Ft/hó 
összegben állapítja meg. 

 

2./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Hrozina Lénárd alpolgármester a részére 
megállapított havi bruttó 20.940.- Ft/hó összegű költségtérítésről írásban teljes összegben 
lemondott. 
 

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

Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea, jegyző 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
polgármester                                                         jegyző 

 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

113/2017. (V.30.) határozata 
a 2016. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról 

 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évre 
vonatkozó közbeszerzési statisztikai összegezését nemleges tartalommal fogadja el. 

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

 
 

Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
     polgármester                                                         jegyző 

 



 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

114/2017. (V.30.) határozata 
Ipolyszög Község Ipolyszögi út felújításáról  

 
Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ipolyszögi út felújítása 
vonatkozásában a Makadám Aszfalt KFT. (1204 Budapest, Vécsey u. 74. cégjegyzékszám: 01-09-
998490) Bruttó  1.942.897,-Ft árajánlatát fogadja el, és egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert 
- az előzőekben ismertetett ajánlati áron - a   vállalkozási szerződés aláírására. 

  
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
     polgármester                                                         jegyző 

 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

115/2017. (V.30.) határozata 
a Közösségi ház tetőszerkezete felújításának kivitelezésére benyújtott árajánlat 

elfogadásáról 

 
2) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi Ház felújításával 

kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

az eljárást eredménytelennek nyilvánítja és ismételten árajánlatokat kér be 
vállalkozóktól. 

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

 
Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
     polgármester                                                         jegyző 

 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

116/2017. (V.30.) határozata 
az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 

2016. 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 2016. 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: 2017. 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 

117/2017. (V.30.) határozata 
a Központi Óvodában a 2017/2018. nevelési évben indítható csoportok számáról 

 
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város 

Önkormányzata fenntartásban működő Központi Óvodában a 2017/2018. nevelési 
évben indítható óvodai csoportok számának meghatározását az alábbiak szerint 
támogatja: 

 

2017/2018. nevelési év 

 Feladatellátási hely megnevezése: Indítható óvodai csoportok 

1. Központi Óvoda 5 csoport 

2. Nyitnikék Tagóvoda 5 csoport 

3. Meseerdő Tagóvoda 2 csoport 

4. Cseperedő Tagóvoda 3 csoport 

5. Játékvár Tagóvoda 4 csoport 

6. Ipoly-parti Csipcsirip Tagóvoda 1 csoport 

7. Patvarci Hársfavirág Tagóvoda 1 csoport 

ÖSSZESEN: 21 csoport 

 
 
2) A Képviselő-testület felkéri a Központi Óvoda vezetőjét, hogy az óvodai ellátásban 

részesülő gyermekek csoportokba történő osztásakor, a 2017/2018. nevelési év 
indításánál az Nkt. 4. számú mellékletében foglalt csoportlétszámok szerint járjon el. 
Továbbá kísérje figyelemmel a csoportlétszámok nevelési év közbeni változását és 
amennyiben a maximális létszám túllépésének fenntartói hatáskörben történő 



engedélyezése szükségessé válik, terjessze be az Intézmény kérelmét a Képviselő-testület 
elé. 

 
 Határidő: értelemszerűen 
 Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella 
 
3) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Központi Óvoda 

vezetőjét és tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket. 
 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Dr. Varga Andrea jegyző 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
     polgármester                                                         jegyző 

 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

118/2017. (V.30.) határozata 
törvényességi felhívásról 

 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei 

Kormányhivatal által NO/TFO/8-276/2017 iktatószámon kiadott törvényességi 
felhívásában foglaltakat megismerte és az abban foglaltakat tudomásul veszi. 

 
2./    A képviselő-testület megállapítja, hogy a helyi építési szabályzatról szóló 7/2007 (VI.08.) 

önkormányzati rendeletet módosító 12/2016 (V.30.) önkormányzati rendelete nincs 
hatályban. 

 
3./ A képviselő-testület – figyelemmel az NO/TFO/30-318 iktatószámú törvényességi 

felhívásban foglaltakra is – legkésőbb 2017. szeptember 30. napjáig elvégzi a helyi építési 
szabályzatról szóló önkormányzati rendelet teljeskörű felülvizsgálatát, a véleményezési 
eljárás lefolytatásával. 

 
4./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a településképet meghatározó 

rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztés 2017. júliusi képviselő-testületi ülés elé 
terjesztéséről. 

 
5./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 
 
 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
     Dr Varga Andrea jegyző 
Határidő: 3. pont tekintetében 2017. szeptember 30. 
     4. pont tekintetében 2017. júliusi testületi ülés 
 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
     polgármester                                                         jegyző 

 

 



Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

119/2017.(V.30.) határozata  
Krupa Judit rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

120/2017.(V.30.) határozata  
Tatai Rozália rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

121/2017.(V.30.) határozata  
Id. Farkas Zoltán rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

122/2017.(V.30.) határozata  
Lakatos Beáta rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

123/2017.(V.30.) határozata  
Tóth Gábor rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
124/2017.(V.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-testülete 

125/2017.(V.30.) határozata  



Kovács Dávid Ádám – 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 

126/2017.(V.30.) 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 
127/2017.(V.30.) 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 
128/2017.(V.30.) 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 

129/2017.(V.02.) határozata  
Baranyi Dezsőné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

130/2017.(V.30.) határozata  
Déska Dóra Izabella rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 



131/2017.(V.30.) határozata  
Déska János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
132/2017. (VI.27.) határozata 

Ipolyszög Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata  
elfogadásáról 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ipolyszög Község Önkormányzata 
Közbeszerzési Szabályzatát - a melléklet szerint – elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására. 

Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

 
 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
     polgármester                                                         jegyző 

 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

133/2017. (VI.27.) határozata 
a Közösségi ház tetőszerkezete felújításának kivitelezésére benyújtott 

árajánlat elfogadásáról 
 
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi Ház felújításával 

kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

az eljárást eredménytelennek nyilvánítja és ismételten árajánlatokat kér be 
vállalkozóktól. 

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

 
Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
     polgármester                                                         jegyző 

 

 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
134/2017. (VI.27.) határozata 

az egészségügyi alapellátás körében nyújtandó fogorvosi  

ügyeletet biztosításáról 



 

1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Ipolyszög Község Önkormányzata a 2015. évi 

CXXIII. törvény 5. § (1) c) pontjában meghatározott, egészségügyi alapellátáshoz 

kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátást a Semmelweis Egyetemmel kötendő feladat-ellátási 

szerződés alapján biztosítsa. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2017. július 31. 

Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
     polgármester                                                         jegyző 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

135/2017. (VI.27.) határozata 
Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2016 – 2017 évi beszámolójának  

elfogadásáról  

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt 
tartalommal elfogadja Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulásának 2016 – 2017 évi 
beszámolóját. 

 
 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
     polgármester                                                         jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
136/2017. (VI.27.) határozata 

a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 2016/2017. nevelési évben 
történő engedélyezésével való egyetértésről 

 
1.Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2016/2017. 
nevelési évben a maximális óvodai csoportlétszám túllépését a Balassagyarmat Város 
fenntartásában működő Központi Óvoda alábbi feladatellátási helyén, csoportjaiban és 
létszámokkal a fenntartó engedélyezze:  

  

2016/2017. nevelési év 
Központi Óvoda  
Meseerdő Tagóvoda 

Tekergő csoport Pillangó csoport 

26 fő 26 fő 
 

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



 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Dr. Varga Andrea jegyző 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 
 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
     polgármester                                                         jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
137/2017. (VI.27.) határozata 

a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 2017/2018. nevelési év 
indításakor történő engedélyezésével való egyetértésről 

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Balassagyarmat 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 25. § (7) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a 2017/2018. nevelési évben a 
maximális óvodai csoportlétszám túllépését a fenntartásában működő Központi Óvoda alábbi 
feladatellátási helyén, csoportjaiban és létszámokkal engedélyezze:  

 

2017/2018. nevelési év 

Központi Óvoda  
Meseerdő Tagóvoda 

Tekergő csoport Pillangó csoport 
26 fő 26 fő 

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

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Dr. Varga Andrea jegyző 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
     polgármester                                                         jegyző 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
139/2017.(VI.27.) határozata  

Kovács Bence – 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 
140/2017.(VI.27.) határozata  

Kovács Erika rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 



/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

141/2017.(VI.27.) határozata  
Molnár Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

142/2017.(VI.27.) határozata  
Pusztai Alexandra – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 7. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

143/2017.(VI.27.) határozata  
Szőrös Csaba rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

144/2017.(VI.27.) határozata  
Szőrös Mária rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

145/2017.(VI.27.) határozata  
Záborszky Ferenc rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

146/2017.(VI.27.) határozata  
Kovács Izabella rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 



Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

147/2017.(VI.27.) határozata  
Kovács Jánosné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

148/2017.(VI.27.) határozata  
Petykó Mihályné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

149/2017.(VI.27.) határozata  
Rudner Attila rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

150/2017.(VI.27.) határozata  
Bogdán Gyuláné – 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 

151/2017.(VI.27.) határozata  
Maglódi Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

152/2017.(VI.27.) határozata  
Kovács Krisztina rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 
 



Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

153/2017.(VI.27.) határozata  
Bogdán Gyuláné – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 16. szám alatti lakos –szociális étkeztetés 

megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
154/2017. (VIII.10.) határozata 

a Közösségi ház udvarán lévő színpad felújítási munkáinak elvégzéséről 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi ház udvarán 
lévő színpad felújításával kapcsolatban felmerülő anyagköltséget – a felújítási 
költségvetési sor terhére – maximum 900.000,- Ft összegben biztosítja.   

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

Határidő: 2017. szeptember 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
    polgármester                                                         jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
155/2017. (VIII.10.) határozata 

a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő 

támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 
 
 
1.) Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet 1.9. pont alapján támogatási igényt 

nyújt be a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásra. 

 

2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a 108 m3  tűzifa megvásárlásához szükséges 137 160 Ft 

önerőt – 1000 Ft/erdei m3  + áfa  -, valamint a tüzelőanyag szállításból származó költségeket 

a 2017. évi költségvetésben 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: 2017. augusztus 25. 



Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
   polgármester                                                           jegyző 

 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
156/2017. (VIII.10.) határozata 

Településkép védelmi rendelet és Településképi arculati kézikönyv elkészítésére történő 
megbízásról 

 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Moór Mátyás építész, 

2660 Balassagyarmat, Balassa u. 5. I/4 szám alatti lakost Ipolyszög község Településkép 
védelmi rendeletének és Településképi arculati kézikönyvének elkészítésével. 

 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 

vállalkozási szerződés megkötésére. 

 
Felelős:      Kárdási Jánosné polgármester 
Határidő:  2017. augusztus 18.  

 
 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
    polgármester                                                         jegyző 

 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
157/2017. (VIII.10.) határozata 

a TOP-3.2.1-16 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú  
pályázat benyújtásáról 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a TOP-3.2.1-16 
- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú pályázati felhívásra maximum 
35 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: pályázati felhívás szerint 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
   polgármester                                                          jegyző 
 

 



IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
158/2017. (VIII.10.) határozata 

az Ipolyszögi Sportegyesület bérleti szerződés  
megkötéséről 

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

0166. hrsz. alatt felvett, 7928 m2 területű, sporttelep megnevezésű ingatlant, a hozzá 
kapcsolódó öltöző helyiségekkel a határozat mellékletét képező szerződés tervezet szerinti 
feltételekkel bérbe adja Ipolyszögi Sportegyesületnek.  

 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 31. 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
   polgármester                                                            jegyző 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

159/2017.(VIII.10.) határozata  
Alexovics Jenő rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

160/2017.(VIII.10.) határozata  
Bogdán Roland rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

161/2017.(VIII.10.) határozata  
Buzás Róbert rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

162/2017.(VIII.10.) határozata  
Kovács Bence rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 



 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
163/2017.(VIII.10.) határozata  

Kovács László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
164/2017.(VIII.10.) határozata  

Oláh Teréz rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

165/2017.(VIII.10.) határozata  
Baranyi Dezső rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

166/2017.(VIII.10.) határozata  
Alexovicsné Rácz Tünde rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

167/2017.(VIII.10.) határozata  
Szőrös Anett – 2660 Ipolyszög, Budai út 57. szám alatti lakos – rendkívüli települési 

támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
168/2017.(VIII.10.) határozata  

Kovács Elemérné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
169/2017.(VIII.10.) határozata  



Kovács János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
170/2017.(VIII.10.) határozata  

Herczeg Tiborné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
171/2017.(VIII.10.) határozata  

Kovács Szilvia Mária rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
172/2017.(VIII.10.) határozata  

Boér Csaba – 2660 Ipolyszög, Budai út 32. szám alatti lakos – rendkívüli települési 
támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
173/2017.(VIII.10.) határozata  

Lovász Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
174/2017.(VIII.10.) határozata  

Tóth Gábor rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

175/2017.(VIII.10.) határozata  
Déska János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 



Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

176/2017.(VIII.10.) határozata  
Déska Dóra Izabella rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
177/2017. (IX.04.) határozata 

pályázat benyújtásáról a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű  
fejlesztéseinek támogatására 

 
4. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Kistelepülési 

önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása pályázati felhívásra a db) 
pályázati alcélt illetően, 1.250.000,- Ft támogatási összeg erejéig, 100 %-os támogatási 
intenzitás mellett pályázat kerüljön benyújtásra az Ipoly-parti Csipcsirip Tagóvoda 
vizesblokkjának felújítására vonatkozóan. 
 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

 
 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
   polgármester                                                            jegyző 

 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

178/2017. (IX.26.) határozata 
a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel kapcsolatos, 2018-2032 évekre 

vonatkozó gördülő fejlesztési tervről 

  

3. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Nógrádi Regionális 

Vízellátó Rendszernek az 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 2018-2032. évekre vonatkozó beruházási terveket a vízellátási 

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 a közműves vízellátási 

rendszeren. 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: 2017. szeptember 30. 

 
 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
   polgármester                                                            jegyző 

 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
179/2017. (IX.26.) határozata 

a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszerrel kapcsolatos, 2018-2032 évekre 

vonatkozó gördülő fejlesztési tervről 

  

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Regionális 

Szennyvízrendszernek az Ipolyszög Község Önkormányzatának tulajdonában álló részére 

vonatkozóan, 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 2018-2032. évekre vonatkozó beruházási terveket a 

szennyvízelvezetés és tisztítás rendszerére vonatkozóan az alábbi feltételekkel:  

 

b) A közműves szennyvízelvezetés és tisztítás rendszerének beruházási tervét illetően csak az 

esetleges pályázati források erejéig tud az önkormányzat kötelezettséget vállalni. 

 

2. 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: 2017. szeptember 29. 

 
 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
   polgármester                                                            jegyző 

 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

180/2017. (IX.26.) határozata 
a Központi Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervének  

véleményezéséről 
 

1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő 
Központi Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervét a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal megismerte és az abban foglaltakkal egyetért. 

 
2) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a döntéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 



Határidő: 2017. október 5. 
Felelős: dr. Varga Andrea 

 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
   polgármester                                                            jegyző 

 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

181/2017. (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 
2018 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 2018 évi költségvetésében a szociális előirányzaton belül 
250. 000.-Ft-ot biztosít.   

 
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:2017. október 2. (a pályázathoz való csatlakozás) 
              2017. december 11. (a pályázat elbírálása) 
Felelős:dr. Varga Andrea jegyző 
 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
   polgármester                                                            jegyző 

 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

182/2017. (IX.26.) határozata 
az Ipolyszögi SE  támogatásáról 

 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.00.- Ft.- azaz kettőszázezer 
forinttal támogatja az Ipolyszögi SE. (2660 Ipolyszög, Fő utca 2.) 

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

Határidő: 2017. szeptember 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
   polgármester                                                            jegyző 



 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

183/2017. (IX.26.) határozata 
Ipolyszögi út felújításáról szóló 114/2017 (V.30.) határozat  

visszavonásáról 
 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja azaz Ipolyszögi út 

felújításáról szóló 114/2017 (V.30.) határozatát. 
 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
   polgármester                                                            jegyző 

 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
184/2017.(IX.26.) határozata  

Kutka Antal Tamás – 2659 Érsekvadkert, Deák Ferenc utca 1. szám alatti lakos – 
rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
185/2017.(IX.26.) határozata  

Molnár Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

186/2017.(IX.26.) határozata  
Krupa Judit rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
187/2017.(IX.26.) határozata  

Tatai Rozália rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 



/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
188/2017.(IX.26.) határozata  

Barát István – 2660 Ipolyszög, Budai út 51. szám alatti lakos – rendkívüli települési 
támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
   

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

189/2017.(IX.26.) határozata  
Kovács Jánosné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

190/2017.(IX.26.) határozata  
Kovács Marietta rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

191/2017.(IX.26.) határozata  
Kovácsné Pintér Georgina rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

192/2017.(IX.26.) határozata  
Vachó Jenő rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

193/2017.(IX.26.) határozata  
Horváth László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 



Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

194/2017.(IX.26.) 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 

195/2017.(IX.26.) határozata  
Kovács Krisztina rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
196/2017.(IX.26.) határozata  

Szeleczki Anita rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

197/2017. (IX.26.) határozata 
Déska János rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról  
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

198/2017. (XI.02.) határozata 
Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 

módosításáról 
 
 

1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 4. pontja 
helyébe a következő szöveg lépjen: 
 
„4. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök: 

- településfejlesztési feladatok, 

- szociális feladatok, 

- turisztikai feladatok. 
 
A társult feladatok ellátásával összefüggő szervezeti, működési és egyéb kérdéseket a 
települések a Társulással külön megállapodás keretében rögzítik.  
 
A társulásra átruházott szociális hatáskörök: 

a) házi segítségnyújtás, 



b) támogató szolgáltatás, 
c) közösségi ellátások:  

- szenvedélybetegek közösségi ellátása, 

- pszichiátriai betegek közösségi ellátása, 
d) nappali ellátás: 

- fogyatékos személyek nappali ellátása,  

- szenvedélybetegek nappali ellátása, 

- pszichiátriai betegek nappali ellátása. 
 

A szociális feladatok ellátására a társulás fenntartja és működteti a Balassagyarmat 
Kistérség Szociális Szolgáltató Központot (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 
12.), mint szervezeti és szakmai szempontból önállóan működő költségvetési szervet, 
melynek gazdálkodási feladatait a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 
 

2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről Balassagyarmat Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Tanácsát értesítse és az egyéb szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Kárdási Jánsoné polgármester 

 
 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
   polgármester                                                            jegyző 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

199/2017. (XI.02.) határozata 
a „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” 

elnevezésű, GINOP-3.3.1-16 2016-00001 azonosítószámú projekt keretében 
megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése tárgyú pályázat 

benyújtásáról 
 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a „Közösségi 
internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű, 
GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő 
„Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése tárgyban 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: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

 
 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
   polgármester                                                            jegyző 

 

 

 



IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
200/2017. (XI.02.) határozata 

a Kulturális alapellátás bővítése kulturális projektek megvalósításával tárgyú  
pályázat benyújtásáról 

 
 

3. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Kulturális 
alapellátás bővítése kulturális projektek megvalósításával tárgyban 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 megtételére. 

 
 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
   polgármester                                                            jegyző 

 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

201/2017. (XI.02.) határozata 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnésével kapcsolatos  

intézkedések megtételéről  
 

 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő–testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel kötött hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés megszűnésére tekintettel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

maradéktalan ellátása, az új közszolgáltató kiválasztása, valamint az új közszolgáltatási szerződés 

megkötése érdekében szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg, ezekről a Képviselő-

testületet tájékoztassa.  

 

 

Határidő: 2017.november 30. 

Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 

 
 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
   polgármester                                                            jegyző 

 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
202/2017. (XI.02.) határozata 

Ipolyszög Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának  
felülvizsgálatáról 



 
 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-ának megfelelően a 
Helyi Esélyegyenlőségi Program 2 évente előírt felülvizsgálatának eleget tett és a 
felülvizsgálatot a határozat mellékletét képező változtatásokkal együtt elfogadja. 
 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadott módosításokkal kiegészített 
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának nyilvánosságához szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

 
 

Felelős: Kárdási Jánsoné polgármester 
         dr. Varga Andrea jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
   polgármester                                                            jegyző 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

203/2017.(XI.02.) határozata  
Tóth Gábor rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
204/2017.(XI.02.) határozata  

Vachó Lászlóné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

205/2017.(XI.02.) határozata  
Jamber Vince rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

206/2017.(XI.02.) határozata  
Maglódi Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 



/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

207/2017.(XI.02.) határozata  
Kerékné Pfaff Tímea rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

208/2017.(XI.02.) határozata  
Pálfi Mihályné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

209/2017.(XI.02.) határozata  
Jakus János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

210/2017.(XI.02.) határozata  
Oláh Teréz rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

211/2017.(XI.02.) határozata  
Kovács Bence rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

212/2017.(XI.02.) határozata  
Kovács Izabella rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

213/2017.(XI.02.) határozata  



Kutka Johanna rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
214/2017.(XI.02.) határozata  

Petykó Mihályné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
215/2017.(XI.02.) határozata  

Bogdán Andrea rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
216/2017.(XI.02.) határozata  

Rácz József rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

217/2017.(XI.02.) határozata  
Baranyi Dezső rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

218/2017.(XI.02.) határozata  
Kovács Lajos rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

219/2017.(XI.02.) határozata  
Ifj. Bogdán Lászlóné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 



Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

220/2017.(XI.02.) határozata  
Alexovicsné Rácz Tünde rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

221/2017.(XI.02.) határozata  
Bogdán Roland rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

222/2017.(XI.02.) határozata  
Molnár Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
223/2017. (XI.29.) határozata 

Ipolyszög község belterületi útjainak 2017-2018. évi síkosságmentesítéséről szóló 
vállalkozási szerződés megkötéséről    

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy Ipolyszög község belterületi útjainak 2017-2018. évi téli síkosságmentesítéséről szóló 
vállalkozási szerződést a 12.000,-Ft/ó ajánlati áron Az Ipoly Erdő Zrt- vel aláírja.   

2. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
2018. évi költségvetésbe kerüljön beépítésre 500 eFt keretösszeg a téli síkosság mentesítés 
biztosítására. 

Felelős:  Kárdási Jánosné Polgármester 
Határidő.  1. pontban 2017. december 10. 2. pontban 2018.február 15.  

 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
   polgármester                                                            jegyző 

 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

224/2017. (XI.29.) határozata 
Ipolyszög Község 2018. január 1-től 2018. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó 

közvilágítási villamos energia vásárlási szerződés megkötéséről   
 



Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közvilágítási villamos energia 
vásárlása vonatkozásában az MVM Partner Zrt. 14,90 Ft/kWh árajánlatát elfogadja, és egyidejűleg 
felhatalmazza a polgármestert - az előzőekben ismertetett ajánlati áron, 2018. január 1. napjától 
2018. december 31. napjáig terjedő időszakra - a szolgáltatóval történő szerződés aláírására.  

 

Felelős:  Kárdási Jánosné Polgármester 
Határidő. 2017. december 05.  

 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
   polgármester                                                            jegyző 

 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

225/2017. (XI.29.) határozata 
Ipolyszög Község 2018. január 1-től 2018. 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 210.312, -Ft/év árajánlatát elfogadja, és 
egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert - az előzőekben ismertetett ajánlati áron, 2018. január 
1.napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időszakra - a szolgáltatóval a mellékelten csatolt 
szerződés aláírására. 
 
Felelős:  Kárdási Jánosné Polgármester 
Határidő. 2017. december 15.    

 
 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
   polgármester                                                            jegyző 

 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

226/2017. (XI.29.) határozata 
a Központi Óvoda pedagógiai programjának jóváhagyására való egyetértésről 

 

1.Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Balassagyarmat Város 
Önkormányzata fenntartásában működő Központi Óvoda pedagógiai programját a határozati 
javaslat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyásával. 
 

2.A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét és a 
dokumentumot záradékkal lássa el. 
 

Határidő: 2017. december 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
   polgármester                                                            jegyző 



 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

227/2017. (XI.29.) határozata 
a Központi Óvoda szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról 

 

1.Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Balassagyarmat Város 
Önkormányzata fenntartásában működő Központi Óvoda szervezeti és működési szabályzatát a 
határozati javaslat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyásával. 
 

2.A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét és a 
dokumentumot záradékkal lássa el. 
 

Határidő: 2017. december 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
   polgármester                                                            jegyző 

 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

228/2017. (XI.29.) határozata 
a Közösségi ház tetőszerkezete felújításnak kivitelezésére árajánlatok bekéréséről 

1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Közösségi ház tetőszerkezetének felújításához kapcsolódó kivitelezési munkálatokra, 

tárgyalásos eljárás keretében, hirdetés útján ajánlattevőket kérjen fel. A hirdetéseket az 

Önkormányzat a Nógrád Hírlapban és az Ipoly televízión keresztül teszi közzé.  

2.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

tárgyalásos eljárás lefolytatására. 

Határidő az ajánlatkérési dokumentáció kiküldésére: 2017. december 10. 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

 
 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
   polgármester                                                            jegyző 

 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

229/2017. (XI.29.) határozata 
a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

felülvizsgálatával való egyetértésre 



2) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal egyetért a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának felülvizsgálatával. 

2.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt 

a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő 2017. december 10. 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
   polgármester                                                            jegyző 

 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

230/2017. (XI.29.) határozata 
a Településképi Arculati Kézikönyv és a településkép védelmi rendelet 

 megalkotásáról 
 

1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Településképi 
Arculati Kézikönyv és Településkép védelmi rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést. 

 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a partnerségi egyeztetés szabályai 
szerint, a település honlapjára történő feltöltéssel bocsássa a tervezeteket széleskörű 
társadalmi vitára, majd a vélemények beérkezését, és a szükségesnek vélt átdolgozást 
követően terjessze jóváhagyásra a következő képviselő-testületi ülés elé. 

 

Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
   polgármester                                                            jegyző 

 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

231/2017. (XI.29.) határozata 
Dudás Márton Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. 

évi fordulójának elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

232/2017. (XI.29.) határozata  
Dudás Enikő Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi 



fordulójának elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

233/2017. (XI.29.) határozata  
Szabó Gréta Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi 

fordulójának elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
234/2017. (XI.29.) határozata 

Maglódi Attila Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. 
évi fordulójának elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

235/2017. (XI.29.) határozata 
Kerék Bence Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi 

fordulójának elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
236/2017.(XI.29.) határozata  

Déska Dóra Izabella – 2660 Ipolyszög, Budai út 36/A. szám alatti lakos – rendkívüli 
települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

237/2017.(XI.29.) határozata  
Molnár Józsefné – 2660 Ipolyszög, Fő út 35. szám alatti lakos – rendkívüli települési 

támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
238/2017.(XI.29..) határozata  

Krupa Judit rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 



Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

239/2017.(XI.29.) határozata  
Tatai Rozália rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

240/2017.(XI.29.) határozata  
Id. Farkas Zoltán rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

241/2017.(XI.29.) határozata  
Kovács Jánosné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

242/2017.(XI.29.) határozata  
Balla Lászlóné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

243/2017.(IX.29.) 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 

244/2017.(XI.29.) határozata  
Vachó Jenőné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

245/2017.(IX.29.) határozata  



Kovács Krisztina – 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 
246/2017.(XI.29.) határozata  

Pusztai Alexandra rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

247/2017.(IX.29.) határozata  
Bogdán Roland – 2660 Ipolyszög, Budai út 32. szám alatti lakos – rendkívüli települési 

támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

248/2017.(IX.29.) határozata  
Kutka Zsolt – 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 

249/2017.(IX.29.) határozata  
Csipkés Katalin – 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 
250/2017.(XI.29.) határozata  

Kovács Szilvia Mária rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
251/2017.(XI.29.) határozata  

Kovács Elemérné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 



 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

252/2017.(IX.29.) határozata  
Oláh Alex – 2660 Ipolyszög, Budai út 57. szám alatti lakos – rendkívüli települési 

támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

253/2017.(XI.29.) határozata  
Szőrös Mária rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

254/2017.(XI.29.) határozata  
Oláh Lászlóné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

255/2017.(XI.29.) határozata  
Zagyi Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

256/2017.(XI.29.) határozata  
Vachó Péter rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

257/2017.(XI.29.) határozata  
Takács Gergely rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 



Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

258/2017.(XI.29.) határozata  
Bogdán Ernő rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

259/2017.(XI.29.) határozata  
Bogdán Gyuláné – 2660 Ipolyszög, Halász utca 8. szám alatti lakos – rendkívüli települési 

támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
260/2017.(XI.29.) határozata  

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

 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
261/2017.(XI.29.) határozata  

Kovács István – 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 
262/2017.(XI.29.) határozata  

Alexovics Jenő rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

263/2017. (XII.19.) határozata 
a Nyugat – Nógrádi vízellátó rendszerre vonatkozó üzemeltetési szerződés 

megkötéséről 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat – Nógrádi 

ivóvízellátó rendszerre vonatkozó, bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetét a határozat 

mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges 

intézkedések megtételére. 



 
Határidő: 2017.december 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
   polgármester                                                            jegyző 

 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

264/2017. (XII.19.) határozata 
a Nyugat – Nógrádi vízellátó rendszerre vonatkozó üzemeltetési szerződés 

megkötéséről 
 

1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat – Nógrádi vízellátó 

rendszer szennyvízelvezetési és - tisztítási részére vonatkozó bérleti-üzemeltetési 

szerződés tervezetét a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 

 
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2017.december 31. 
Felelős: Kárdási Jánsoné – polgármester 

 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
   polgármester                                                            jegyző 

 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

265/2017. (XII.19.) határozata 
a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Információátadási Szabályzatának 

megismeréséről 

3) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal megismerte Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Információátadási 
Szabályzatában foglaltakat és annak elfogadásával egyetért. 

4) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt az 
Információátadási Szabályzattal kapcsolatos intézkedések megtételére, és az egyes 
ügycsoportokra való információátadási elemek folyamatos kiegészítésével. 

 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: dr Varga Andrea jegyző 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
   polgármester                                                            jegyző 



 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
266/2017. (XII.19.) határozata 

Balassagyarmat Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei, a 
Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok 

2018. 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 2018. 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 
267/2017. (XII.19.) határozata 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés  

megkötéséről 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási feladatok ellátására a Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (cgj.: ; székhely: 2100 
Gödöllő, Dózsa György út 69.; adószám: 25894259-2-13) kíván közszolgáltatási szerződést kötni 
2018. január 1. napjától kezdődő egy éves, határozott időtartamra azzal, hogy a közszolgáltató a 
hulladék rendszeres gyűjtését, szállítását és kezelésre történő átadását a Balassagyarmati 
Városüzemeltetési Nkft. (cg.: 12-09-002237; székhely: 2660 Balassagyarmat, Mikszáth K. út 59.) 
alvállalkozóként történő bevonásával végzi. 

2./ Abban az esetben, ha az 1. pontban foglalt közszolgáltatási szerződés bármely okból nem jön 
létre, Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő–testületének 268/2017. (XII.19.)határozata 
szerint kell eljárni. 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására, 
valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:Kárdási Jánosné polgármester 

 
 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
   polgármester                                                            jegyző 

 
 



IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
269/2017. (XII.19.) határozata 

a 20/2017. (II.23.) számú határozatának visszavonásáról 

 
I. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2017. (II.23.) számú 

határozatát visszavonja.  
 

II. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nógrádmarcali hulladéklerakó 
használatáért járó bérleti díj Ipolyszög Község Önkormányzatát illető részére vonatkozó 
igényt teljes egészében érvényesítse, az ennek érdekében szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 

 

Határidő:  2018. július 30. 
Felelős:Kárdási Jánosné polgármester 
  dr. Varga Andrea jegyző 
 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
   polgármester                                                            jegyző 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
270/2017.(XII.19.) határozata  

Bogdán Ottó rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

271/2017.(XII.19.) határozata  
Molnár Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

272/2017.(XII.19.) határozata  
Kovács János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

273/2017.(XII.19.) határozata  
Kovács Elemér rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 



 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

274/2017.(XII.19.) határozata  
Kovács Izabella rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

275/2017.(XII.19.) határozata  
Herczeg Tiborné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

276/2017.(XII.19.) határozata  
Kovács Bence rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

277/2017.(XII.19.) határozata  
Kovács Lajos rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

278/2017.(XII.19.) határozata  
Kovács Lajosné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

279/2017.(XII.19.) határozata  
Trepinszki Szilárd rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 



 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
280/2017.(XII.19.) határozata  

Kovács László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
281/2017.(XII.19.) határozata  

Kovács Marietta rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
282/2017.(XII.19.) határozata  

Kovácsné Pintér Georgina rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
283/2017.(XII.19.) határozata  

Vachó Péter rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
284/2017. (XII.22.) határozata 

a Településképi Arculati Kézikönyv megalkotásáról 
 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt tartalommal elfogadja a   

Településképi Arculati Kézikönyvet  
 
2./A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a településképi arculati kézikönyvet 

véglegesített formájában tegye közzé, letölthető formában a község honlapján. 
 
Határidő: 2018. január 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 
 

 Kárdási Jánosné                                             dr. Varga Andrea 
   polgármester                                                            jegyző 

 

 



 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

285/2017. (XII.22.) határozata 
Déska János rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

286/2017. (XII.22.) határozata 
Baranyi Dezső rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása iránti  

kérelmének elbírálásáról 
 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

287/2017. (XII.22.) határozata 
Oláh Teréz rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

288/2017. (XII.22.) határozata 
Tóth Gábor rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

289/2017. (XII.22.) határozata 
Selmeczi Józsefné rendkívüli települési támogatás (szociális étkeztetés) megállapítása 

iránti 
kérelmének elbírálásáról 

 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
290/2017. (XII.22.) határozata 

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

 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 

 


