
1/2019. (I.23.)  Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának 
jóváhagyásáról 

 
2/2019. (I.23.)  a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására szóló pályázat benyújtásáról 
 
3/2019. (I.23.)  az Illegális hulladéklerakók felszámolása tárgyú pályázat benyújtásáról 
 
4/2019. (I.23.)  Ipolyszög Község 2019. január 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakra 

vonatkozó közvilágítási üzemeltetési szerződés megkötéséről   
 
5/2019. (I.23.)  az ipolyszögi 1. hrsz-ú ingatlanban lévő helyiség hasznosításáról  
 
6/2019.(I.23.)  Kovács Lajosné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
7/2019.(I.23.)  Kovács Lajos rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
8/2019.(I.23.)  Vachóné Hajzsel Katalin rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
9/2019.(I.23.)  Kovács Zoltán rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
10/2019. (II.26.)  a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésével 

való egyetértésről 
 

11/2019. (II.26.)  a Központi Óvoda 2019. évi költségvetésével való egyetértésről 
 
12/2019. (II.26.)  Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben 
bemutatásáról 

 
13/2019. (II.26.)  Vízkorlátozási intézkedési terv elfogadásáról 
 
14/2019. (II.26.)  Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról 
 
15/2019. (II.26.)  az Ipolyszögi Sportegyesület támogatásáról 
 
16/2019. (II.26.)  az Ipolyszög 14/13 hrsz. alatt lévő beépítetlen területből részterület 

használatára kötött szerződés meghosszabbításáról 
 
17/2019. (II.26.)  az Ipolyszög község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására szóló 
pályázat kiírásáról 

 
18/2019. (II.26.)  a polgármester 2019. évi szabadságütemezésének jóváhagyásáról 
 
19/2019. (II.26.)  az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról 
 



20/2019. (II.26.)  a 70302238 számú mobilposta kezelőhely használatba vételére vonatkozó 
megállapodás megvitatásáról 

 
21/2019.(II.26.)  Alexovics Jenő rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
22/2019.(II.26.)  Alexovicsné Rácz Tünde rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
23/2019.(II.26.)  Molnár Józsefné – 2660 Ipolyszög, Fő u. 35. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
24/2019.(II.26.)  Vachó Péter rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
25/2019.(II.26.)  Déska János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
26/2019.(II.26.)  Kovács Jánosné – 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 24. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
27/2019.(II.26.)  Szőrös Csabáné – 2660 Ipolyszög, Budai út 57. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
28/2019.(II.26.)  Kovács Bence rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
29/2019.(II.26.)  Petényi Istvánné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
30/2019.(II.26.)  Buzás Róbert – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 7. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
31/2019. (III.26.)  a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a 

közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 

32/2019. (III.26.)  az Ipolyszög község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység 
ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 

 
33/2019. (III.26.)  az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 

Kft-vel kötött megbízási szerződés módosításáról 
 
 
34/2019. (III.26.)  Ipolyszög Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének 

elfogadásáról 
 
35/2019.(III.26.)  Alexovics Jenő – 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 24. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 



36/2019.(III.26.)  Alexovicsné Rácz Tünde – 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 24. szám alatti 
lakos – rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elutasításáról 

 
37/2019.(III.26.)  Molnár Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
38/2019.(III.26.)  Vachó Péter rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
39/2019.(III.26.)  Kovács Jánosné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
40/2019.(III.26.)  Bogdán László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
41/2019.(III.26.)  Kovács László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
42/2019.(III.26.)  Pusztai Alexandra rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
43/2019.(III.26.)  Krupa Judit rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
44/2019.(III.26.)  Tatai Rozália rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
45/2019/(III.26.)  Szőrös Mária rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
46/2019.(III.26.)  Kovács Dávid Ádám rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
47/2019.(III.26.)  Bacsa János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
48/2019.(III.26.)  Jakus László Ferenc rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
49/2019.(III.26.)  Petykó Mihályné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
50/2019. (IV.16.)  az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történő 
tagdelegálásról 

 
51/2019. (IV.24.)  a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszer üzemeltetési szerződés 

egybefoglalásának elfogadásáról 
 



52/2019.(IV.26.)  Alexovics Jenő rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

 
53/2019.(IV.24.)  Alexovicsné Rácz Tünde rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
54/2019.(IV.24.)  Alexovics Orsolya rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
55/2019.(IV.24.)  Vachó Péter – 2660 Ipolyszög, Budai út 43. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
56/2019.(IV.24.)  Kovács János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
57/2019.(IV.24.)  Oláh Lászlóné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
58/2019.(IV.24.)  Kovács Izabella rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
59/2019.(IV.24.)  Herczeg Tiborné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
60/2019.(IV.24.)  Baranyi Dezső rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
61/2019.(IV.24.)  Kovács Bence – 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 24. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
62/2019.(IV.24.)  Vachóné Hajzsel Katalin rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
63/2019.(V.13.)  a Balassagyarmati Rendőrkapitányság kapitányságvezetője kinevezésének 

véleményezéséről 
64/2019.(V.21.)  a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2018. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
65/2019.(V.21.)  a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
66/2019.(V.21.)  az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 2018. évi 

ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
67/2019.(V.21.)  a 2018. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról 
 
68/2019.(V.21.)  Dévér utca 1. szám alatti ingatlannal kapcsolatos kérelem elbírálásáról 
 
69/2019.(V.21.)  Dévér utca 3. szám alatti ingatlannal kapcsolatos kérelem elbírálásáról 
 
 



70/2019.(V.21.)  Alexovics Jenő – 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 24. szám alatti lakos – 
rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 

 
71/2019.(V.21.)  Alexovicsné Rácz Tünde – 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 24. szám alatti 

lakos – rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elutasításáról 

 
72/2019.(V.21.)  Déska Róbert István rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
73/2019.(V.21.)  Molnár Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
74/2019.(V.21.)  Kovács János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
75/2019.(V.21.)  Fedor Pálné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
76/2019.(V.21.)  Szőrös Csabáné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
77/2019.(V.21.)  Buzás Róbert rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
78/2019.(VI.26.)  a lakossági elektronikai hulladékok begyűjtésére vonatkozó megbízási 

szerződés megkötéséről 
 
79/2019.(VI.26.)  hirdetési megállapodás megkötéséről 
 
80/2019.(VI.26.)  Alexovics Jenő rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
81/2019.(VI.26.)  Alexovicsné Rácz Tünde rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
82/2019.(VI.26.)  Vachó Péter rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
83/2019.(VI.26.)  Kovács László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
84/2019.(VI.26.)  Kovács Dávid Ádám rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
85/2019.(VI.26.)  Kovács Bence rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
86/2019.(VI.26.)  Kovács Lajosné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 



87/2019.(VI.26.)  Kovács Lajos rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
88/2019.(VI.26.)  Kovács Zoltán rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
89/2019.(VI.26.)  Alexovics Orsolya rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
90/2019.(VI.26.)  Jakus János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
91/2019.(VI.26.)  Bogdán Andrea rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
92/2019.(VI.26.)  Trepinszki Zoltán rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
93/2019.(VII.30.)  a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 
 
94/2019.(VIII.22.)  köztemető fenntartására vonatkozó együttműködési megállapodás 

megkötéséről 
 
95/2019.(VIII.22.)  a köztemető üzemeltetéséről 
 
96/2019.(VIII.22.)  a Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati tulajdonú utak 

felújítása” tárgyú, MFP-ÖTU/2019. kódszámú pályázat benyújtásáról  
 
97/2019.(VIII.22.)  a Magyar Falu Program keretében az „Óvoda udvar” tárgyú, MFP-

OUF/2019. kódszámú pályázat benyújtásáról  
 
98/2019.(VIII.22.)  a Magyar Falu Program keretében a „Temető fejlesztése” tárgyú, MFP-

FFT/2019. kódszámú pályázat benyújtásáról  
 
99/2019.(VIII.22.)  az Ipolyszög 14/16. hrsz alatt lévő beépítetlen területből használatáról  
 
100/2019.(VIII.22.)  Ipolyszög Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének 

módosításáról 
 
101/2019.(VIII.22.)  a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 
 
102/2019.(VIII.22.)  Ipolyszögi közintézmények felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás 
 megindításáról 
 
103/2019.(VIII.22.)  Ipolyszögi orvosi rendelő felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindításáról 
 
104/2019.(VIII.22.)  Alexovics Jenő rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 



 
 
105/2019.(VIII.22.)  Alexovicsné Rácz Tünde rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
106/2019.(VIII.22.)  Molnár Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
107/2019.(VIII.22.)  Bogdán Lászlóné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
108/2019/(VIII.22.) Szőrös Mária rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
109/2019.(VIII.22.)  Vachóné Hajzsel Katalin rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
110/2019.(VIII.22.)  Csipkés Katalin rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
111/2019.(VIII.22.) Herczeg Tiborné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
112/2019.(VIII.28.)  a helyi választási bizottság póttagjainak megválasztásáról 
 
113/2019.(IX.24.)  a Magyar Falu Program keretében a „Falu- és tanyagondnoki szolgálat 

támogatása” tárgyú, MFP-TFB/2019. kódszámú pályázat benyújtásáról 
 
114/2019.(IX.24.)  a Központi Óvoda 2018/2019. nevelési évről szóló beszámolójának 

jóváhagyásáról 
 
115/2019.(IX.24.)  a Központi Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezéséről 
 
116/2019.(IX.24.) a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer és a Balassagyarmati Regionális 

Szennyvízrendszer 2020-2034 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervről 
 
117/2019.(IX.24.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról 
 
118/2019.(IX.24.)  Ipolyszög Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata módosításáról 
 
119/2019.(IX.24.)  Alexovics Jenő – 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 24. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
120/2019.(IX.24.)  Alexovicsné Rácz Tünde – 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 24. szám alatti 

lakos – rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elutasításáról 

 
121/2019.(IX.24.)  Vachó Péter rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 



122/2019.(IX.24.)  Kutka Johanna rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

 
123/2019.(IX.24.)  Kovács Dávid Ádám rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
124/2019.(IX.24.)  Kovács Bence rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
125/2019.(IX.24.)  Maglódi Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
126/2019.(IX.24.)  Kovács János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
127/2019.(IX.24.)  Kovács Jánosné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
128/2019.(IX.24.)  Alexovics Orsolya rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
129/2019.(IX.24.)  Trepinszki Zoltán rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
130/2019.(IX.24.)  Szőrös Csabáné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
131/2019.(IX.24.)  Pusztai Alexandra rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
132/2019.(IX.24.)  Petényi Istvánné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
133/2019.(IX.24.)  Kovácsné Pintér Georgina rendkívüli települési támogatás megállapítása 

iránti kérelmének elbírálásáról 
 
134/2019.(IX.24.)  Vachó Jenőné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
135/2019.(IX.24.)  Kovács Elemérné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
136/2019.(IX.24.)  Baranyi Dezső rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
137/2019.(IX.24.)  Szőrös Csaba rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
138/2019.(IX.24.)  Boér Csaba rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 



139/2019.(IX.24.)  Kovács Szilvia Mária rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

 
140/2019.(IX.24.)  Kovács Krisztina rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
141/2019.(IX.24.)  Bogdán Ottó rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
142/2019.(IX.24.)  Bogdán Ernő Endre rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
143/2019.(X.09.)  az Ipolyszögi orvosi rendelő felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapításáról  
 
144/2019.(X.22.)  Kárdási Jánosné polgármester illetményének megállapításáról 
 
145/2019.(X.22.)  Kárdási Jánosné polgármester költségtérítésének megállapításáról 
 
146/2019.(X.22.)  „Vagyonnyilatkozatokat nyilvántartó és ellenőrző bizottság” létrehozásáról 
 
147/2019.(X.22.)  Ipolyszög Község Önkormányzata társadalmi megbízatású 

alpolgármesterének megválasztásáról 
 
148/2019.(X.22.)  Ipolyszög Község társadalmi megbízatású alpolgármestere tiszteletdíjának 

megállapításáról 
 
149/2019.(X.22.)  Ipolyszög Község társadalmi megbízatású alpolgármestere költségtérítésének 

megállapításáról 
 
150/2019.(XI.07.)  az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsába történő 
tagdelegálásról 

  
151/2019.(XI.07.)  Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása Tanácsába történő  

tagdelegálásról 
 
 
 

  



IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
1/2019. (I.23.) 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. 

 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
Határidő: folyamatos 
 

 Kárdási Jánosné                                                           dr. Varga Andrea 
   polgármester                                                                     jegyző 

 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2/2019. (I.23.) határozata 

a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására szóló pályázat 
 benyújtásáról 

 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a kiegyenlítő 
bérrendezési alap támogatása tárgyú pályázati felhívásra pályázat kerüljön benyújtásra a 
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők bérrendezése 
érdekében. 
 

2.  A Képviselő-testület 2019. január 1. napjával kezdődően vállalja, hogy Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben rögzítetthez képest 20%-kal emelt 
összegben, azaz 46.380.- forintban állapítja meg a Balassagyarmati Közös Önkormányzati 
Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját. 
 

3. A Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatalnál 2018. július 1. napján a Magyarország 2018. 
évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben rögzített 38.650.- forintos 
illetményalapot alkalmazták. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt 
feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételéről. 
 
 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

 

 Kárdási Jánosné                                                           dr. Varga Andrea 
   polgármester                                                                     jegyző 

 



 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2019. (I.23.) határozata 
az Illegális hulladéklerakók felszámolása tárgyú pályázat  

benyújtásáról 
 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Illegális 
hulladéklerakók felszámolása tárgyú pályázati felhívásra pályázat kerüljön benyújtásra a 
Ipolyszög közigazgatási területén lévő illegális hulladéklerakók felszámolására vonatkozóan. 
 
 

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 

4/2019. (I.23.) határozata 
Ipolyszög Község 2019. január 1-től 2019. 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 - a szolgáltatóval 
a csatolt szerződés aláírására. 

 
 

Felelős: Kárdási Jánosné Polgármester 
Határidő. 2019. január 31.    
 

 Kárdási Jánosné                                                           dr. Varga Andrea 
   polgármester                                                                     jegyző 

 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/2019. (I.23.) határozata 

az ipolyszögi 1. hrsz-ú ingatlanban lévő helyiség hasznosításáról  

1.  Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező, ipolyszögi 1. 
hrsz-ú, összesen 167 m2 alapterületű ingatlanból 13 m2 területű helyiséget Jamber Hajnalka 
(Ipolyszög, Fő u. 3. szám alatti lakos) részére bérbe ad fodrászüzlet céljára az alábbi feltételek 
szerint: 



a) a bérleti szerződés határozott időre, 2019. év január hó 1. napjától 2019. év december hó 
31. napjáig tartó időtartamra szól, 

b) a helyiség éves bérleti díja: 9000.-Ft , 
c) a bérlő a közüzemi díjakat a bérbeadó részére számla ellenében fizeti meg, 
d) a szerződést az önkormányzat 30 napos felmondási idővel önkormányzati érdekből 

felmondhatja, 
e) a szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a bérlő semmiféle költségtérítésre, 

további elhelyezésre nem tarthat igényt és köteles a helyiségez kiürített kitakarított 
állapotban az önkormányzat részére visszaadni. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 

 

Felelős:  Kárdási Jánosné  polgármester 
Határidő:  a kiértesítésre 2019.február 15. 
 

 Kárdási Jánosné                                                           dr. Varga Andrea 
   polgármester                                                                     jegyző 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

6/2019.(I.23.) határozata  
Kovács Lajosné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

7/2019.(I.23.) határozata  
Kovács Lajos rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

8/2019.(I.23.) határozata  
Vachóné Hajzsel Katalin rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

9/2019.(I.23.) határozata  
Kovács Zoltán rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 



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

10/2019. (II.26.) határozata 
a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésével való 

egyetértésről 
 

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 

tartalommal elfogadja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését. 
 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az intézmény 
fenntartó Önkormányzatot tájékoztassa. 

 
 
Határidő: 2019. március 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
 Kárdási Jánosné                                                           dr. Varga Andrea 
  polgármester                                                                       jegyző 

 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2019. (II.26.) határozata 
a Központi Óvoda 2019. évi költségvetésével való egyetértésről 

 
 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 

tartalommal egyetért a Központi Óvoda 2019. évi költségvetésével. 
 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről 

Balassagyarmat Város Önkormányzatát tájékoztassa. 
 
 
Határidő: 2019. március 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 

 Kárdási Jánosné                                                           dr. Varga Andrea 
  polgármester                                                                       jegyző 

 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2019. (II.26.) 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: 
2019.         2 605 e Ft                     
2020.         2 650 e Ft 
2021.         2 700 e Ft 
2022.         2 750 e Ft 

 
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
2019.               --- 
2020.               ---              
2021.               ---                 
2022.               ---   

 
2. 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: 2019. február 28. 
 

 Kárdási Jánosné                                                           dr. Varga Andrea 
  polgármester                                                                       jegyző 

 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13/2019. (II.26.) határozata 
Vízkorlátozási intézkedési terv elfogadásáról 

 
  

1. Ipolyszög község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Ipolyszög község 
Vízkorlátozási Intézkedési tervét a melléklet szerinti tartalommal. 

 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a vízkorlátozási intézkedési terv aláírására 

és a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: 2019. március 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 

 Kárdási Jánosné                                                           dr. Varga Andrea 
  polgármester                                                                       jegyző 



 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
14/2019. (II.26.) határozata 

Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról 
 
 
1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 50.000.-Ft, azaz: Ötvenezer forint 

összegben támogatja az Országos Mentőszolgálat Alapítványt a Balassagyarmat 
Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek megvásárlása érdekében. /Az alapítvány 
számlaszáma: CIB Bank 10700608-49891102-51200002/ 

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

megtételére. 
 
 
Határidő: 2019. március 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 

 Kárdási Jánosné                                                           dr. Varga Andrea 
  polgármester                                                                       jegyző 

 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
15/2019. (II.26.) határozata 

az Ipolyszögi Sportegyesület támogatásáról 

 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 400.000.- Ft.- azaz: Négyszázezer 
forint támogatást biztosít az Ipolyszögi Sportegyesület (2660 Ipolyszög, Fő utca 2.) részére. A 
támogatás kifizetésére két részletben, az alábbi ütemezésben kerül sor: 

 
- 200.000.- Ft azaz: Kettőszázezer forint 2019. 03. 15-ig,  
- 200.000.- Ft azaz: Kettőszázezer forint 2019. 08.15-ig. 

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

 

Határidő: 2019. március 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 

 Kárdási Jánosné                                                           dr. Varga Andrea 
  polgármester                                                                       jegyző 

 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
16/2019. (II.26.) határozata 

az Ipolyszög 14/13 hrsz. alatt lévő beépítetlen területből részterület használatára  



kötött szerződés meghosszabbításáról 
  

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ipolyszög Község 
Önkormányzata tulajdonát képező, 14/13. hrsz-ú, 1 ha 5071 m2 területből Tóth László 
Ipolyszög, Fő u. 12. szám alatti lakos részére a határozat mellékletét képező -straffozással 
jelölt- részterület használatát -térítésmentesen- az alábbi feltételekkel hosszabbítja meg:  
 

a) a használat időtartama: 2018. október 01-től – határozatlan ideig tart, 
b) a részterület használatáért a használó a használt területet köteles gondozni, 

tisztántartani évente szükség szerint, de legalább négy alkalommal a gyommentesítést 
elvégezni, 

c) a területen felépítményt nem létesíthető, a terület használata másnak nem engedhető 
át, 

d) a szerződést az önkormányzat 30 napos felmondási idővel önkormányzati érdekből 
felmondhatja, 

e) a szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a használó semmiféle 
költségtérítésre nem tarthat igényt, 

f) a területre szóló használati szerződés meghosszabbításáról -kérelem alapján- a 
Képviselő-testület dönt.  

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati szerződés megkötésére. 
 

 

Felelős:  Kárdási Jánosné polgármester 
Határidő:  a kiértesítésre: 2019. március 5. 
 
 

 Kárdási Jánosné                                                           dr. Varga Andrea 
  polgármester                                                                       jegyző 

 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
17/2019. (II.26.) 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, 2019. április 21. napjától 
számított egy éves, határozott időtartamra.  
 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
 
Határidő: 2019. március 05. 

Felelős:Kárdási Jánosné polgármester 



            Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

 
 

 Kárdási Jánosné                                                           dr. Varga Andrea 
  polgármester                                                                       jegyző 

 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
18/2019. (II.26.) határozata 

a polgármester 2019. évi szabadságütemezésének jóváhagyásáról 
 
 
Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kárdási Jánosné polgármester 2019. évi 
szabadságütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
 

Kezdete Vége Munkanapok száma 

2019.01.04. 2019.01.07. 2 

2019.04.23. 2019.04.24. 2 

2019.05.06. 2019.05.17. 10 

2019.07.08. 2019.07.19. 10 

2019.08.05. 2019.08.16. 10 

2019.09.16. 2019.09.20. 5 

Összesen:  39 nap 

 
 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 

 Kárdási Jánosné                                                           dr. Varga Andrea 
  polgármester                                                                       jegyző 

 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
19/2019. (II.26.) határozata 

az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019/2020. nevelési évre 
vonatkozóan egyetért azzal, hogy a feladatellátási megállapodás keretében fenntartott 
Központi Óvodába történő beiratkozásra az alábbi időpontokban kerüljön sor.  
 

2019. május 6. (hétfő) 8.00 – 17. 00 
2019. május 7. (kedd) 8.00 – 17.00 

2019. május 8. (szerda) 8.00 – 18.00 
 

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 egyes óvodai feladatellátási helyekre. 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 a nevelési év 
vonatkozásában jóváhagyott önkormányzati költségvetési rendeletben foglaltak szerint van 
lehetőség.  
 
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: 2019. március 15. 
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: 2019. március 29. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester, Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 

 
 

 Kárdási Jánosné                                                           dr. Varga Andrea 
  polgármester                                                                       jegyző 

 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
20/2019. (II.26.) határozata 

a 70302238 számú mobilposta kezelőhely használatba vételére vonatkozó 
megállapodás megvitatásáról 

  
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván szívességi használati 

megállapodást kötni a Magyar Posta Zrt-vel az előterjesztés mellékletét képező megállapodás 
tervezetben foglalt tartalommal.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Magyar Posta Zrt-
t. 

 

Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
Határidő: a kiértesítésre 2019. március 15. 
 
 

 Kárdási Jánosné                                                           dr. Varga Andrea 
  polgármester                                                                       jegyző 

 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  



Képviselő-testülete 
21/2019.(II.26.) határozata  

Alexovics Jenő rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

22/2019.(II.26.) határozata  
Alexovicsné Rácz Tünde rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

23/2019.(II.26.) 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 
24/2019.(II.26.) határozata  

Vachó Péter rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

25/2019.(II.26.) határozata  
Déska János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

26/2019.(II.26.) határozata  
Kovács Jánosné – 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 24. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 



 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
27/2019.(II.26.) határozata  

Szőrös Csabáné – 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 

28/2019.(II.26.) határozata  
Kovács Bence rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

29/2019.(II.26.) határozata  
Petényi Istvánné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

30/2019.(II.26.) határozata  
Buzás Róbert – 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-TESTÜLETÉNEK 
31/2019. (III.26.) határozata 

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

 

1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város 
Rendőrkapitányának a közbiztonság 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: 2019. április 15. 

Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

 



 Kárdási Jánosné                                                           dr. Varga Andrea 
  polgármester                                                                       jegyző 

 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
32/2019. (III.26.) határozata 

az Ipolyszög község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására kiírt pályázat 

elbírálásáról 

 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ipolyszög község közigazgatási 

területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatási tevékenység ellátására a 17/2019. (II.26.) számú határozatával kiírt pályázatot 

eredménytelenné nyilvánítja. 

 

2. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban hivatkozott 

határozata szerinti tartalommal ismételten pályázatot ír ki a Ipolyszög község közigazgatási 

területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes 

elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás végzésére.  

 

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

 

Határidő a 2. pont tekintetében: 2019. április 15. 

Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 

 Kárdási Jánosné                                                           dr. Varga Andrea 
  polgármester                                                                       jegyző 

 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
33/2019. (III.26.) határozata 

az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött 
megbízási szerződés módosításáról 

 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Orvosi Ügyelet 

Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel az Ipolyszög község ellátási körébe 

tartozó lakosság központi orvosi ügyeleti ellátásának biztosítására kötött megbízási szerződés 6. 

pontját a következőképpen kívánja módosítani: 

 

„A Megbízott az ügyeleti ellátás teljeskörű működtetéséért havonta 40,-Ft/fő megbízási 
díjat számít fel. Ezen összeg és a NEAK finanszírozás biztosítja az ügyeleti ellátás teljes 
költségét (ügyeleti szolgáltatás bére, járulékai, gépkocsi üzemeltetés, gyógyszerek és 
eszközök beszerzése, pótlása, helyiségek rezsiköltsége stb.). Megbízó vállalja, hogy az 
önkormányzati támogatás összegét folyamatosan, a tárgyhónapot követően, a benyújtott 
számla kézhezvételét követően, 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki. Felek rögzítik, hogy 



a megbízási díjat minden évben a KSH által kiközölt infláció mértékével növelik. Továbbá 
a Felek rögzítik, hogy a feladat ellátása során a lakosságszámot minden év január 1-i állapot 
szerint határozzák meg. 

 
2. Az 1./ pontban foglalt szerződésmódosítás 2019. április 1. napjától lép hatályba. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy tegyék meg a szükséges 
intézkedéseket. 

 

Határidő: 2019. április 15. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző és Kárdási Jánosné, polgármester 
Ipolyszög, 2019. március 21. 
 
 

 Kárdási Jánosné                                                           dr. Varga Andrea 
  polgármester                                                                       jegyző 

 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
34/2019. (III.26.) határozata 

Ipolyszög Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének 
elfogadásáról 

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi 

közbeszerzési tervét az e határozat mellékletét képező tartalommal fogadja el. 
  

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

Határidő: 2019. március 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
 

 Kárdási Jánosné                                                           dr. Varga Andrea 
  polgármester                                                                       jegyző 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
35/2019.(III.26.) 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 

36/2019.(III.26.) határozata  
Alexovicsné Rácz Tünde – 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 24. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 



 
Ipolyszög Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
37/2019.(III.26.) határozata  

Molnár Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

38/2019.(III.26.) határozata  
Vachó Péter rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

39/2019.(III.26.) határozata  
Kovács Jánosné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

40/2019.(III.26.) határozata  
Bogdán László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

41/2019.(III.26.) határozata  
Kovács László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

42/2019.(III.26.) határozata  
Pusztai Alexandra rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 



 
Ipolyszög Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
43/2019.(III.26.) határozata  

Krupa Judit rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

44/2019.(III.26.) határozata  
Tatai Rozália rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

45/2019/(III.26.) határozata  
Szőrös Mária rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

46/2019.(III.26.) határozata  
Kovács Dávid Ádám rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
47/2019.(III.26.) határozata  

Bacsa János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

48/2019.(III.26.) határozata  
Jakus László Ferenc rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 



 
Ipolyszög Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
49/2019.(III.26.) határozata  

Petykó Mihályné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

50/2019. (IV.16.) határozata 
az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történő tagdelegálásról 
 

1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Kelet Pest és Nógrád 
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsába Kárdási Jánosné polgármestert, akadályoztatása esetére Jakus Béla 
alpolgármestert delegálja. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a delegálásról az Észak-Kelet Pest és Nógrád 
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulást a 
határozat megküldésével tájékoztassa. 

 
Határidő: 2019. április 17. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

 
 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
51/2019. (IV.24.) határozata 

a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszer üzemeltetési szerződés 
egybefoglalásának elfogadásáról 

 

 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat mellékletét képező 

szerződés tervezetben foglalt feltételekkel – elfogadja a Balassagyarmati Regionális 

Szennyvíztisztító Rendszerre a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt-vel kötött üzemeltetési 

szerződésének egybefoglalását. 

 

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

szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

Határidő: 2019. május 15.  



 
 

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

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

52/2019.(IV.26.) határozata  
Alexovics Jenő rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
53/2019.(IV.24.) határozata  

Alexovicsné Rácz Tünde rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
54/2019.(IV.24.) határozata  

Alexovics Orsolya rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
55/2019.(IV.24.) határozata  

Vachó Péter – 2660 Ipolyszög, Budai út 43. szám alatti lakos – rendkívüli települési 
támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

56/2019.(IV.24.) határozata  
Kovács János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
   

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

57/2019.(IV.24.) határozata  
Oláh Lászlóné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 



 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
58/2019.(IV.24.) határozata  

Kovács Izabella rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
59/2019.(IV.24.) határozata  

Herczeg Tiborné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
60/2019.(IV.24.) határozata  

Baranyi Dezső rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
61/2019.(IV.24.) 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 

62/2019.(IV.24.) határozata  
Vachóné Hajzsel Katalin rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
63/2019.(V.13.) határozata 

a Balassagyarmati Rendőrkapitányság kapitányságvezetője kinevezésének 
véleményezéséről 

 
1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Belovai Róbert r. alezredes 

Balassagyarmati Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjévé történő kinevezését 
támogatja. 



2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság vezetőjét tájékoztassa. 

 
Határidő: 2019. május 15. 
Felelős:  Kárdási Jánosné polgármester 
 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
64/2019.(V.21.) határozata 

a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége 2018. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2018 évi beszámolóját a 
határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 
 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
65/2019.(V.21.) határozata 

a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2018. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága 2018. évi beszámolóját a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
66/2019.(V.21.) határozata 

az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 
2018. 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 2018. 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: 2019. 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 
67/2019.(V.21.) határozata 

a 2018. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi 
közbeszerzéseinek statisztikai összegezését nemleges tartalommal fogadja el. 

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

 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

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

  
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
68/2019.(V.21.) határozata 

Dévér utca 1. szám alatti ingatlannal kapcsolatos kérelem elbírálásáról 
 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Oláh Lászlóné (Bogdán Hajnalka) 
ipolyszögi lakos a 2660 Ipolyszög, Dévér utca 1. (337 hrsz-ú) szám alatti ingatlan tulajdonjogának 
ingyenes átadásával kapcsolatos kérelmét nem támogatja. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse. 
 



Határidő: 2019. június 30. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
69/2019.(V.21.) határozata 

Dévér utca 3. szám alatti ingatlannal kapcsolatos kérelem elbírálásáról 
 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bogdán Ernő ipolyszögi lakos 2660 
Ipolyszög, Dévér utca 3. (336 hrsz-ú) szám alatti ingatlan tulajdonjogának ingyenes átadásával 
kapcsolatos kérelmét nem támogatja. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse. 
 
Határidő: 2019. június 30. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
70/2019.(V.21.) 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 

71/2019.(V.21.) határozata 
Alexovicsné Rácz Tünde – 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 24. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

72/2019.(V.21.) határozata  
Déska Róbert István rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 



73/2019.(V.21.) határozata  
Molnár Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

74/2019.(V.21.) határozata  
Kovács János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

75/2019.(V.21.) határozata  
Fedor Pálné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

76/2019.(V.21.) határozata  
Szőrös Csabáné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

77/2019.(V.21.) határozata  
Buzás Róbert rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
78/2019.(VI.26.) határozata 

a lakossági elektronikai hulladékok begyűjtésére vonatkozó megbízási szerződés 

megkötéséről 

 

 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat mellékletét képező 

szerződés tervezetben foglalt feltételekkel – 2019. évre megbízási szerződést kíván kötni a 

Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társasággal (székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.; adószám: 

25894259-2-13) a lakossági elektronikai hulladékok begyűjtésére, kezelésre, szállítására, 

ártalmatlanításra és/vagy hasznosítási célú, évi egyszeri, díjmentes átvételére. 

 



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

szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

Határidő: 2019. június 27.  

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

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

79/2019.(VI.26.) határozata 
hirdetési megállapodás megkötéséről 

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat mellékletét képező 

szerződés tervezetben foglalt feltételekkel – hirdetési megállapodás kíván kötni a 
CARTOGRAPHIA Kft. (1132 Budapest, Visegrádi u. 31., adószám: 10839450-2-41, 
cégjegyzékszám: 01-09-263661) kiadóval Ipolyszög község településismertetőjének a 
Cserhát turistatérkép hátoldalán történő megjelentetésére. 
 

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

 

Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
Határidő: 2019. július 15.  

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

 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

80/2019.(VI.26.) határozata  
Alexovics Jenő rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
81/2019.(VI.26.) határozata  

Alexovicsné Rácz Tünde rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 



Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

82/2019.(VI.26.) határozata  
Vachó Péter rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
83/2019.(VI.26.) határozata  

Kovács László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

84/2019.(VI.26.) határozata  
Kovács Dávid Ádám rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
85/2019.(VI.26.) határozata  

Kovács Bence rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

86/2019.(VI.26.) határozata  
Kovács Lajosné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
87/2019.(VI.26.) határozata  

Kovács Lajos rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 



 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

88/2019.(VI.26.) határozata  
Kovács Zoltán rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
89/2019.(VI.26.) határozata  

Alexovics Orsolya rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

90/2019.(VI.26.) határozata  
Jakus János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
91/2019.(VI.26.) határozata  

Bogdán Andrea rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

92/2019.(VI.26.) határozata  
Trepinszki Zoltán rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
93/2019.(VII.30.) határozata 

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

 



1.) Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 az önerőt - 1000 Ft/erdei m3+áfa -, valamint a tüzelőanyag 
szállításából származó költségeket a 2019. évi költségvetésében biztosítja. 
 
3.)A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást 
nem kér. 
 
4.)A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
 
Határidő: 2019. augusztus 01. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
94/2019.(VIII.22.) határozata 

köztemető fenntartására vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében szereplő 

tartalommal köztemető fenntartására vonatkozó együttműködési megállapodást kíván kötni az 

Evangélikus Egyházközséggel, valamint a Római Katolikus Egyházközséggel. 

 

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

 

 

Határidő: 2019. augusztus 31.   

Felelős: Kárdási Jánosné 

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

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

95/2019.(VIII.22.) határozata 
a köztemető üzemeltetéséről 

 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temető fenntartásáról, 

üzemeltetéséről saját maga kíván gondoskodni, kegyeleti közszolgáltatási szerződést nem köt. 

 

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

 

 



Határidő: értelemszerűen.  

Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
96/2019.(VIII.22.) határozata 

a Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” tárgyú, 
MFP-ÖTU/2019. kódszámú pályázat benyújtásáról  

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

Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” tárgyú, 
MFP-ÖTU/2019. kódszámú pályázati felhívásra, 100%-os támogatottsággal. 

 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt pályázat benyújtásával, az ahhoz kapcsolódó 

pályázatírói, bonyolítói tevékenységgel a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaságot (cgj.: 12 09 009526; székhely: 2687 Bercel, Béke út 1.) 
bízza meg. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt pályázat 
benyújtásával kapcsolatos megbízási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 
 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

97/2019.(VIII.22.) határozata 
a Magyar Falu Program keretében az „Óvoda udvar” tárgyú, MFP-OUF/2019. kódszámú 

pályázat benyújtásáról  
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 
Magyar Falu Program keretében az „Óvoda udvar” tárgyú, MFP-OUF/2019. kódszámú 
pályázati felhívásra, 100%-os támogatottsággal. 

 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt pályázat benyújtásával, az ahhoz kapcsolódó 

pályázatírói, bonyolítói tevékenységgel a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaságot (cgj.: 12 09 009526; székhely: 2687 Bercel, Béke út 1.) bízza meg. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt pályázat benyújtásával 

kapcsolatos megbízási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
 

https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B1925097A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0
https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B1925097A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0


Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 
 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
98/2019.(VIII.22.) határozata 

a Magyar Falu Program keretében a „Temető fejlesztése” tárgyú, MFP-FFT/2019. 
kódszámú pályázat benyújtásáról  

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

Magyar Falu Program keretében a „Temető fejlesztése” tárgyú, MFP-FFT/2019. kódszámú 
pályázati felhívásra, 100%-os támogatottsággal. 

 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt pályázat benyújtásával, az ahhoz kapcsolódó 

pályázatírói, bonyolítói tevékenységgel a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaságot (cgj.: 12 09 009526; székhely: 2687 Bercel, Béke út 1.) bízza meg. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt pályázat benyújtásával 
kapcsolatos megbízási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 
 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
99/2019.(VIII.22.) határozata 

az Ipolyszög 14/16. hrsz alatt lévő beépítetlen területből használatáról  
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ipolyszög Község 
Önkormányzata tulajdonát képező 14/16 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű 4967 m2 
területű ingatlant Molnár Zoltán Ipolyszög, Fő u. 12. szám alatti lakos részére az alábbi 
feltételekkel adja használatba:  
 

a) a használat időtartama: 2019. augusztus hó 01. napjától – határozatlan időre 
szól, 

b) a használat fejében a használó köteles a területet gondozni, tisztántartani évente 
szükség szerint, de legalább négy alkalommal a gyommentesítést elvégezni, 

c) a területen felépítmény nem létesíthető, a terület használata másnak nem engedhető át, 
d) a szerződést az önkormányzat 30 napos felmondási idővel önkormányzati érdekből 

felmondhatja, 
e) a szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a használó semmiféle 

költségtérítésre nem tarthat igényt. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati szerződés megkötésére. 
 

https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B1925097A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0


Felelős:  Kárdási Jánosné polgármester 
Határidő:  a kiértesítésre: 2019. augusztus 30. 
 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
100/2019.(VIII.22.) határozata 

Ipolyszög Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének  
módosításáról 

 
 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi 

közbeszerzési tervét az e határozat mellékletét képező tartalommal módosítja. 
  
 

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

Határidő: 2019. augusztus 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
101/2019.(VIII.22.) határozata 

a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak 
megválasztásáról 

 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény 23. §-ában foglalt rendelkezések alapján az ipolyszögi székhelyű Helyi 
Választási Bizottság  
tagjának: 
 
Gyüre Istvánné 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 15.; 
Süllei Zoltánné 2660 Ipolyszög, Fő út 18, 
Selymes Gáborné 2660 Ipolyszög, Fő út 64. 
Selmeczi Marina 2660 Ipolyszög, Budai utca 5/A. 
Franka Orsolya 2660 Ipolyszög, Budai utca 35. 

 
     póttagjának: 
 Jakus Erika 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 6/A.  

Szemesi Zsoltné 2660 Ipolyszög, Budai utca 43/A.   
szám alatti lakosokat választja meg. 

 
 



2. Amennyiben a bizottság tagjainak megbízása a törvényben meghatározott okból szűnik meg, 
a póttagok megválasztásuk sorrendjében válnak a választási bizottság tagjává. 
 
Határidő: szöveg szerint  

       Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 
 
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a megválasztott tagok és póttagok 

eskütételének megszervezéséről és a határozati javaslat közzétételéről.   
 
Határidő: 2019. augusztus 31.  
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
102/2019.(VIII.22.) határozata 

Ipolyszögi közintézmények felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás 
 megindításáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
103/2019.(VIII.22.) határozata 

Ipolyszögi orvosi rendelő felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás  
megindításáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
104/2019.(VIII.22.) határozata  

Alexovics Jenő rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

105/2019.(VIII.22.) határozata  
Alexovicsné Rácz Tünde rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 



Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

106/2019.(VIII.22.) határozata  
Molnár Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

107/2019.(VIII.22.) határozata  
Bogdán Lászlóné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

108/2019/(VIII.22.) határozata  
Szőrös Mária rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

109/2019.(VIII.22.) határozata  
Vachóné Hajzsel Katalin rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

110/2019.(VIII.22.) határozata  
Csipkés Katalin rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

111/2019.(VIII.22.) határozata  
Herczeg Tiborné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 



IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
112/2019.(VIII.28.) határozata 

a helyi választási bizottság póttagjainak megválasztásáról 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény 23. §-ában foglalt rendelkezések alapján az ipolyszögi székhelyű Helyi 
Választási Bizottság  

     póttagjának: 
 
 Jamber Hajnalka 2660 Ipolyszög, Fő utca 3. és.  

Kerékné Pfaff Tímea 2660 Ipolyszög, Fő utca 6.    
szám alatti lakosokat választja meg. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a megválasztott póttagok 

eskütételének megszervezéséről és a határozati javaslat közzétételéről.   
 
Határidő: 2019. augusztus 31.  
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
113/2019.(IX.24.) határozata 

a Magyar Falu Program keretében a „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” 
tárgyú, MFP-TFB/2019. kódszámú pályázat benyújtásáról 

 

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

Magyar Falu Program keretében a „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” tárgyú, 

MFP-TFB/2019. kódszámú pályázati felhívásra, 100%-os támogatottsággal. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt pályázat benyújtásával, az ahhoz kapcsolódó 

pályázatírói, bonyolítói tevékenységgel a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaságot (cgj.: 12 09 009526; székhely: 2687 Bercel, Béke út 1.) bízza meg. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt pályázat benyújtásával 

kapcsolatos megbízási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: pályázati kiírás szerint 

Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

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

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

114/2019.(IX.24.) határozata 

https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B1925097A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0


a Központi Óvoda 2018/2019. nevelési évről szóló beszámolójának 
 jóváhagyásáról 

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

2018/2019. nevelési évről szóló beszámolóját a határozat mellékletét képező tartalommal 
jóváhagyja. 

 
 

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

Határidő: 2019. október 15. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
115/2019.(IX.24.) határozata 

a Központi Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervének  
véleményezéséről 

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

(OM 200635) 2019/2020. 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: 2019. október 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea 
 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
116/2019.(IX.24.) határozata 

a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer és a Balassagyarmati Regionális 

Szennyvízrendszer 2020-2034 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervről 

 

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

Vízellátó Rendszernek és a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszernek a Ipolyszög 

Község Önkormányzatának tulajdonában álló részére a gördülő fejlesztési tervről az alábbi 

döntést hozza:  

 

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

Önkormányzata nevében készítse el és nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 



Hivatalhoz a 2020-2034. évekre vonatkozó beruházási terveket a Nyugat-Nógrádi Regionális 

Vízellátó rendszerre vonatkozóan, az alábbi feltételekkel:  

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

az esetleges pályázati források erejéig vállal kötelezettséget a közműves vízellátási rendszer 

beruházásait illetően. A szolgáltató által elkészítendő felújítási és pótlási tervnél a feladatok 

forrásának meghatározásánál a bérleti díj terhére betervezett munkákat kell figyelembe venni. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatban 

szükségessé váló egyéb intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
117/2019.(IX.24.) 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 2019/2020. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok támogatására kiírt 2020. 
évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, 

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

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

 
c./ a fenti célra az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a szociális előirányzaton belül 

250.000.- Ft-ot biztosít.   
 
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: 2019. október 2. (a pályázathoz való csatlakozás) 
     2019. december 6. (a pályázat elbírálása) 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
118/2019.(IX.24.) határozata 



Ipolyszög Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata módosításáról 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ipolyszög Község Önkormányzata 
Közbeszerzési Szabályzatát – a melléklet szerint – módosítja. 
 

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

Határidő: 2019. október 30. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

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

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

119/2019.(IX.24.) 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 

120/2019.(IX.24.) 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 

121/2019.(IX.24.) határozata  
Vachó Péter rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

122/2019.(IX.24.) határozata  
Kutka Johanna rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

123/2019.(IX.24.) határozata  



Kovács Dávid Ádám rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
124/2019.(IX.24.) határozata  

Kovács Bence rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
125/2019.(IX.24.) határozata  

Maglódi Józsefné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
126/2019.(IX.24.) határozata  

Kovács János rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
127/2019.(IX.24.) határozata  

Kovács Jánosné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
128/2019.(IX.24.) határozata  

Alexovics Orsolya rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
129/2019.(IX.24.) határozata  

Trepinszki Zoltán rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 



/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

130/2019.(IX.24.) határozata  
Szőrös Csabáné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

131/2019.(IX.24.) határozata  
Pusztai Alexandra rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

132/2019.(IX.24.) határozata  
Petényi Istvánné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

133/2019.(IX.24.) határozata  
Kovácsné Pintér Georgina rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

134/2019.(IX.24.) határozata  
Vachó Jenőné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

135/2019.(IX.24.) határozata  
Kovács Elemérné rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 



Képviselő-testülete 
136/2019.(IX.24.) határozata  

Baranyi Dezső rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
137/2019.(IX.24.) határozata  

Szőrös Csaba rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
138/2019.(IX.24.) határozata  

Boér Csaba rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

139/2019.(IX.24.) határozata  
Kovács Szilvia Mária rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

140/2019.(IX.24.) határozata  
Kovács Krisztina rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

141/2019.(IX.24.) határozata  
Bogdán Ottó rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
142/2019.(IX.24.) határozata  



Bogdán Ernő Endre rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
143/2019.(X.09.) határozata 

az Ipolyszögi orvosi rendelő felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapításáról  

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

144/2019.(X.22.) határozata 
Kárdási Jánosné polgármester illetményének megállapításáról 

 
 
1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés b.) pontja alapján 
Kárdási Jánosné polgármester illetményét 2019. október hó 14. napjától bruttó 398.900.-
Ft/hó összegben állapítja meg. 

 
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2019. október 31. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
145/2019.(X.22.) határozata 

Kárdási Jánosné polgármester költségtérítésének megállapításáról 
 
 
1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján Kárdási 
Jánosné polgármester költségtérítését 2019. október hó 14. napjától bruttó 59.800.-Ft/hó 
összegben állapítja meg. 

 
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2019. október 31. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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



IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
146/2019.(X.22.) határozata 

„Vagyonnyilatkozatokat nyilvántartó és ellenőrző bizottság” létrehozásáról 

 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - Ipolyszög Község 

Önkormányzatának Ipolyszög Község Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló - 16/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete 32. §. (5) bekezdése 

alapján a „Vagyonnyilatkozatokat nyilvántartó és ellenőrző bizottság” tagjává: 

 

- Hart Tibor 

- Tóth Gábor 

- Ledeczki József 

      Képviselőket választja meg. 

 

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

 

Határidő: 2019. november 22. 

Felelős: bizottság tagjai 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
147/2019.(X.22.) határozata 

Ipolyszög Község Önkormányzata társadalmi megbízatású alpolgármesterének 

megválasztásáról 

 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 74. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján 

Ipolyszög Község Önkormányzata társadalmi megbízatású alpolgármesterévé Takács Gergely 

2660 Ipolyszög, Ipolyszögi u. 7. szám alatti lakost választja meg. 

 

2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2019. október 31. 

Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
148/2019.(X.22.) határozata 

Ipolyszög Község társadalmi megbízatású alpolgármestere tiszteletdíjának 
megállapításáról 



 

1./ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény (Mötv.) 80. §. (2) 
bekezdésében foglaltak alapján Takács Gergely társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját 2019. október hó 22. napjától havi bruttó 179.600.-Ft-ban állapítja meg. 

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

 
Határidő: 2019. október 31. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
149/2019.(X.22.) határozata 

Ipolyszög Község társadalmi megbízatású alpolgármestere költségtérítésének 
megállapításáról 

 

1./ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény (Mötv.) 80. §. (3) 
bekezdésében foglaltak alapján Takács Gergely társadalmi megbízatású alpolgármester 
költségátalányát 2019. október hó 22. napjától tiszteletdíjának 15 %-ban, havi bruttó 27.000.-Ft-
ban állapítja meg. 

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

Határidő: 2019. október 31. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
150/2019.(XI.07.) határozata 

az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsába történő tagdelegálásról 

 

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

Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 

Tanácsába Kárdási Jánosné polgármestert, akadályoztatása esetére Takács Gergely 

alpolgármestert delegálja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a delegálásról az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei 

Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulást a határozat 

megküldésével tájékoztassa. 



 

Határidő:  2019. november 20. 

Felelős:    Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
151/2019.(XI.07.) határozata 

Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása Tanácsába történő 

 tagdelegálásról 

 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Kistérség Többcélú 

Társulása Tanácsába Kárdási Jánosné polgármestert, akadályoztatása esetére Takács Gergely 

alpolgármestert delegálja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a delegálásról Balassagyarmat Kistérség Többcélú 

Társulását a határozat megküldésével tájékoztassa. 

 

Határidő:  2019. november 20. 

Felelős:    Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

 


