
 
1/2020.(I.27.)  nincs határozat téves számozás 
 
2/2020.(I.27.)  Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának jóváhagyásáról 
 
3/2020.(I.27.)  Ipolyszög Község 2020. január 1-től 2020. december 31-ig terjedő időszakra 

vonatkozó közvilágítási üzemeltetési szerződés megkötéséről   
 
4/2020.(II.20.)  a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésével 

való egyetértésről 
 
5/2020.(II.20.)  a Központi Óvoda 2020. évi költségvetésével való egyetértésről 
 
6/2020.(II.20.)  Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról 
 
7/2020.(II.20.)  a polgármester 2020. évi szabadságütemezésének jóváhagyásáról 
 
8/2020.(II.20.)  z Ipolyszög 14/16 hrsz alatt lévő beépítetlen területre kötött használati 

szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 
 
9/2020.(II.20.)  az Ipolyszög 14/15 hrsz és a 14/16 hrsz alatt lévő beépítetlen terület 

megnevezésű ingatlanok használatba adásáról  
 
10/2020.(II.20.)  az ipolyszögi, 03 hrsz-ú, a 04 hrsz-ú, 05 hrsz-ú, 06 hrsz-ú és 306 hrsz-ú 

ingatlanok használatáról 
 
11/2020.(II.20.)  az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról 
 
12/2020.(II.20.)  az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulással kötendő részletfizetési 
megállapodás jóváhagyásáról 

 
13/2020.(II.20.)  Koczka Zoltán Gyula rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
14/2020.(II.20.)  Alexovics Jenő – 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 24. szám alatti lakos – 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
15/2020.(II.20.)  Kovács László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
16/2020.(II.20.)  Bogdán Ottó rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 
17/2020.(II.22.)  Bogdán Andrea – 2660 Ipolyszög, Budai út 32. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
18/2020.(II.20.)  Vachó Péter – 2660 Ipolyszög, Budai út 43. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 



19/2020.(II.20.)  Kovács Krisztina rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelmének elbírálásáról 

 
20/2020.(II.20.)  Oláh Mária – 2660 Ipolyszög, Dévér utca 1. szám alatti lakos – rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról 
 
21/2020.(II.20.)  Ráczné Kovács Erika rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elbírálásáról 
 
22/2020.(II.26.)  fatermékek közérdekű célból történő ingyenes tulajdonba adására kiírt pályázat 

benyújtásáról  
 
 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2/2020.(I.27.) 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 
3/2020.(I.27.) határozata 

Ipolyszög Község 2020. január 1-től 2020. 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 220.824, -Ft/év árajánlatát elfogadja, és 
egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert - az előzőekben ismertetett ajánlati áron - a 
szolgáltatóval a mellékelten csatolt szerződés aláírására. 
 
 
Felelős: Kárdási Jánosné Polgármester 
Határidő. 2020. január 31.    
 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 



IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
4/2020.(II.20.) határozata 

a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésével való 
 egyetértésről 

 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az 
intézmény fenntartó Önkormányzatot tájékoztassa. 
 
Határidő: 2020. március 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/2020.(II.20.) határozata 

a Központi Óvoda 2020. évi költségvetésével való  
egyetértésről 

 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal egyetért a Központi Óvoda 2020. évi költségvetésével. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről 
Balassagyarmat Város Önkormányzatát tájékoztassa. 
 
Határidő: 2020. március 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2020.(II.20.) 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 8. § (2) 
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: 



2020.         2 820 e Ft 
2021.         2 850 e Ft 
2022.         2 900 e Ft 
2023.         2 950 e Ft                     

 
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
2020.               ---              
2021.               ---                 
2022.               ---   
2023.               --- 

 
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:  2020. február 28. 
 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
7/2020.(II.20.) határozata 

a polgármester 2020. évi szabadságütemezésének  
jóváhagyásáról 

 
 
Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kárdási Jánosné polgármester 2020. 
évi szabadságütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

Kezdete Vége Munkanapok száma 
2020.01.02. 2020.01.02. 1 
2020.03.05. 2020.03.06. 2 
2020.04.14. 2020.04.17. 4 
2020.04.30. 2020.05.06. 4 
2020.06.08 2020.06.12 5 
2020.07.06 2020.07.10. 5 

2020.07.24. 2020.07.28. 3 
2020.08.03. 202008.14. 10 
2020.08.19. 2020.08.21. 2 
2020.12.23. 2020.12.31. 6 
Összesen:  42 

 
 
Határidő: 2020. december 31. 



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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2020.(II.20.) határozata 

az Ipolyszög 14/16 hrsz alatt lévő beépítetlen területre kötött  
használati szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről  

 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ipolyszög Község 
Önkormányzata és Molnár Zoltán (szül: 1978.) Ipolyszög, Fő u. 36. szám alatti lakos között 
létrejött, az ipolyszögi 14/16. hrsz-ú, beépítetlen terület használatára, határozatlan időre szóló 
használati szerződést 2020. március hó 31. napjával az alábbi feltétellel szünteti meg: 

- Molnár Zoltán elviheti az általa létesített berendezési és felszerelési tárgyakat, ezen túl 
semmiféle költségtérítésre, kártalanításra nem tarthat igényt.  

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

szerződés aláírására. 
 
 
Felelős:  Kárdási Jánosné polgármester 
Határidő:  a kiértesítésre: 2020. február 29. 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2020.(II.20.) határozata 

az Ipolyszög 14/15 hrsz és a 14/16 hrsz alatt lévő beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlanok használatba adásáról  

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ipolyszög Község 

Önkormányzata tulajdonát képező, ipolyszögi 14/15. hrsz-ú, 3029 m2 területű, beépítetlen 
terület megnevezésű és az ipolyszögi 14/16. hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű, 4967 
m2 területű ingatlanokat Simon Ádám (szül: 1984.) Ipolyszög, Fő u. 12. szám alatti lakos 
részére az alábbi feltételekkel adja használatba:  

a) az Ipolyszög 14/16 hrsz-ú ingatlanra Molnár Zoltánnal kötött használati szerződés 
2020. március hó 31. napjával megszüntetésre kerül, 

b) a használat időtartama: az ipolyszögi 14/16. hrsz-ú ingatlanra Molnár Zoltánnal 
kötött használati szerződés megszűnését követő naptól kezdődő, határozatlan időre 
szól, 

c) a terület használatának ellenértékeként a használó a használt területet köteles 
gondozni, tisztántartani, évente szükség szerint, de legalább négy alkalommal a 
gyommentesítést elvégezni, 

d) a területen felépítmény nem létesíthető, a terület használata másnak nem engedhető 
át, 



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

f) 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. 
 
Felelős:  Kárdási Jánosné polgármester 
Határidő:  a kiértesítésre: 2020. február 29. 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
10/2020.(II.20.) határozata 

az ipolyszögi, 03 hrsz-ú, a 04 hrsz-ú, 05 hrsz-ú, 06 hrsz-ú és 306 hrsz-ú  
ingatlanok használatáról 

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező Ipolyszög, 03 

hrsz-ú gyep megnevezésű 1450 m2 alapterület, a 04 hrsz-ú erdő megnevezésű  2 ha 
9404 m2 alapterületű, a 05 hrsz-ú 2182 m2 alapterületű NATURA 2000 természetvédelmi 
területen lévő ingatlanokat és a 06 hrsz-ú árok megnevezésű 224 m2 területet Adame 
Károly (szül: 1951.) Balassagyarmat, Bástya u. 2. szám alatti lakos részére használatba adja 
az alábbi feltételek szerint: 

a) a használati szerződés 2020. év április hó 01. napjától határozatlan időtartamra 
szól, 

b) a terület használója köteles betartani a NATURA 2000 természetvédelmi területekre 
vonatkozó előírásokat, 

c) amennyiben az erre illetékes hatóság az ingatlanok használatával kapcsolatban az 
önkormányzattal szemben pénzbírságot szab ki, Ademe Károly köteles a bírságnak 
megfelelő összeget az arra vonatkozó felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül 
megfizetni, 

d) a 04 hrsz-ú ingatlanon erdőgazdálkodás, fakitermelés nem folytatható, 
e) az árok használata a vízelvezetést nem akadályozhatja, 
f) a szerződést bármelyik fél írásban, indokolás nélkül 30 napos felmondási idővel 

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

költségtérítésre nem tarthat igényt. 
 
2. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ipolyszögi 306. hrsz-ú, 

közterület megnevezésű, 1783 m2 területű ingatlanon nem engedélyez használatot 
Adame Károly (szül: 1951.) Balassagyarmat, Bástya u. 2. szám alatti lakos részére.  

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy szólítsa fel Adame Károlyt az általa 

létesített, a 306 hrsz-ú területen található kerítés 2020. április hó 30. napjáig történő 
elbontására és az ingatlan Ipolyszög Község Önkormányzata részére, rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban történő visszaadására. Amennyiben Adame Károly a 2. 
pontban foglaltaknak a megjelölt határidőn belül nem tesz eleget, úgy a szükséges jogi 
lépéseket haladéktalanul tegye meg. 



 
4.  A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a 

használati megállapodás megkötésére. 
 

Felelős:  Kárdási Jánosné polgármester 
Határidő:  a kiértesítésre: 2020. március 31. 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
11/2020.(II.20.) határozata 

az óvodába történő jelentkezés időpontjának  
meghatározásáról 

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020/2021. nevelési évre 

vonatkozóan egyetért azzal, hogy a feladatellátási megállapodás keretében fenntartott 
Központi Óvodába történő beiratkozásra az alábbi időpontokban kerüljön sor:  
 

2020. május 4. (hétfő) 8.00 – 18. 00 
   2020. május 5. (kedd) 8.00 – 16.00 

2020. május 6. (szerda) 8.00 – 16.00 
 

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: A beiratkozás és a 2020/2021. nevelési év során folyamatosan 
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 

 
3. A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a beiratkozás 

lebonyolítása során legyen figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 4. számú mellékletében meghatározott óvodai átlag-csoportlétszámra, amely 20 
fő. E rendelkezést a gyermekek más óvodai csoportokba, illetve tagóvodába történő 
irányításával is meg kell tartani. 
 
Határidő: A beiratkozás és a 2020/2021. nevelési év során folyamatosan 
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 

 
4. 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: 2020. március 31. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

5. 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: 2020. március 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester, Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
12/2020.(II.20.) határozata 

az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulással kötendő részletfizetési megállapodás 

jóváhagyásáról 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
Ipolyszög Község Önkormányzata és az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás által a Balassagyarmati 
Törvényszék 7.Pf.20.430/2019/8. számú ítéletére tekintettel kötendő részletfizetési 
megállapodást - a határozat melléklete szerinti tartalommal – aláírja. 
 
Határidő:  2020. március 15. 
Felelős:    Kárdási Jánosné polgármester 

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

 
 Ipolyszög Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
13/2020.(II.20.) határozata  

Koczka Zoltán Gyula rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
14/2020.(II.20.) 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 
15/2020.(II.20.) határozata  

Kovács László rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
16/2020.(II.20.) határozata  

Bogdán Ottó rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 
elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
17/2020.(II.22.) határozata  

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

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
18/2020.(II.20.) 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 

19/2020.(II.20.) határozata  
Kovács Krisztina rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

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

Képviselő-testülete 
20/2020.(II.20.) határozata  

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

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Ipolyszög Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 



21/2020.(II.20.) határozata  
Ráczné Kovács Erika rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének 

elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
22/2020.(II.26.) határozata 

fatermékek közérdekű célból történő ingyenes tulajdonba adására kiírt pályázat 
benyújtásáról  

 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által fatermékek közérdekű célból történő 
ingyenes tulajdonba adására kiírt pályázati felhívásra, az előterjesztésben ismertetett feltételek 
mellett. 

 
 

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

Határidő: a pályázat  benyújtására 2020.03.15. 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

 
 

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


