
 
1/2022.(I.27.)  Kárdási Jánosné polgármester illetményének megállapításáról 
 
2/2022.(I.27.)  Kárdási Jánosné polgármester költségtérítésének megállapításáról 
 
3/2022.(I.27.)  Ipolyszög Község társadalmi megbízatású alpolgármestere illetményének 

megállapításáról 
 
4/2022.(I.27.)  Ipolyszög Község társadalmi megbízatású alpolgármestere 

költségtérítésének megállapításáról 
 
5/2022.(I.27.) Ipolyszög Község társadalmi megbízatású alpolgármestere tiszteletdíjáról és 

költségtérítésének lemondásáról 
 
6/2022.(I.27.)  a polgármester 2022. évi szabadságütemezésének jóváhagyásáról 
 
7/2022.(I.27.)  törvényességi felhívás teljesítéséről 
 
8/2022.(I.27.)  a Magyar Falu Program keretében „Temető felújítás Ipolyszögön” című 

pályázat benyújtásáról 
 
9/2022.(I.27.)  a Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő 

ingatlanok fejlesztése” című pályázat benyújtásáról 
 
10/2022.(I.27.)  a Magyar Falu Program keretében „Közösségszervezéshez kapcsolódó 

eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” című pályázat 
benyújtásáról 

 
11/2022.(I.27.)  az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú 

pályázat benyújtásáról 
 
12/2022.(I.27.)  Ipolyszög Község 2022. január 1-től 2022. december 31-ig terjedő időszakra 

vonatkozó közvilágítási üzemeltetési szerződés megkötéséről   
 
 
A Képviselő-testület 13/2022.(I.27.) - 14/2022.(I.27.) határozatait zárt ülés keretén belül 
hozta, melyekben települési támogatásokról döntött.  
 
15/2022.(II.21.) az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben 
bemutatásáról  

 
16/2022.(II.21.)  a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésével 

való egyetértésről 
 
17/2022.(II.21.)  a Központi Óvoda 2022. évi költségvetésével való egyetértésről 
 
18/2022.(II.21.)  Ipolyszög Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének 

elfogadásáról 
 



19/2022.(II.21.)  a 2022/2023. nevelési évre szóló óvodába történő beiratkozás időpontjának 
meghatározásáról 

 
20/2022.(II.21.)  a Dr. Csordás Ildikó háziorvossal a balassagyarmati 1. számú felnőtt 

háziorvosi körzet betegellátására kötött feladatellátási szerződés 
megszüntetéséről 

 
A Képviselő-testület 21/2022.(II.21.) határozatát zárt ülés keretén belül hozta, melyben 
települési támogatásokról döntött.  
 
22/2022.(III.17.)  a Belterületi utak fejlesztése című, TOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú pályázat 

tárgyú pályázat benyújtásáról 
 
A Képviselő-testület 23/2022.(III.17.)- 24/2022.(III.17.)határozatait zárt ülés keretén belül 
hozta, melyekben települési támogatásokról döntött.  
 
25/2022.(IV. 28.)  az ipolyszögi 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329 és a 330 hrsz-ú ingatlanok 

hasznosításáról  
 
26/2022.(IV. 28.)  Ipolyszög Község társadalmi megbízatású alpolgármestere tiszteletdíjáról és 

költségtérítésének lemondásáról szóló 5/2022 (I.27.) határozat 
módosításáról 

 
27/2022.(IV. 28.)  a felnőtt háziorvosi körzet feladatainak ellátásáról 
 
A Képviselő-testület 28/2022.(IV.28.)- 40/2022.(IV.28.)határozatait zárt ülés keretén belül 
hozta, melyekben települési támogatásokról döntött.  
 
41/2022.(V. 26.)  2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 
 
42/2022.(V. 26.)  az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 2021. évi 

ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
43/2022.(V. 26.)  az Ipolyszög, 03., 05., 04., 06 hrsz-ú és a  306 hrsz-ú ingatlanok 

hasznosításáról 
 
44/2022.(V. 26.)  a Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 

fejlesztése – 2022” MFP-ÖTIK/2022 tárgyú pályázat keretén belül az 
Ipolyszögi művelődési ház külső felújítási munkálataira vonatkozó 
beszerzési eljárással kapcsolatos döntések meghozataláról 

 
45/2022.(V. 26.)  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
46/2022.(V. 26.)  a Balassagyarmati Központi Óvoda 2022/2023. nevelési évben  indítható 

csoportjainak számáról 
 
47/2022.(V. 26.)  a Balassagyarmati Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének a 

2022/2023. nevelési évben történő engedélyezéséről 
 
48/2022.(V. 26.)  az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 

Kisprojekt Alap pénzügyi támogatásra vonatkozó pályázati felhívásról 



 
 
A Képviselő-testület 49/2022.(V.26.)- 58/2022.(V.26.) határozatait zárt ülés keretén belül 
hozta, melyekben települési támogatásokról döntött.  
 
59/2022.(VI. 30.)  a Balassagyarmati Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság 

helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
60/2022.(VI. 30.)  a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2021. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
61/2022.(VI. 30.)  a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
62/2022.(VI. 30.)  Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi beszámolójának 

elfogadásáról  
 
63/2022.(VI. 30.)  hangtechnikai berendezés beszerzéséről 
 
64/2022.(VI. 30.)  az Ipolyszög, 03., 05., 04., 06 hrsz-ú és a 306 hrsz-ú ingatlanok 

hasznosításáról 
 
65/2022.(VI. 30.)  Vodafone/Vantage Towers tornyos bázisállomás létesítéséhez 
 
66/2022.(VI. 30.)  törvényességi felhívás teljesítéséről 
 
67/2022.(VI. 30.)  falugondnok közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről 
 
68/2022.(VI. 30.)  falugondnoki pályázat kiírásáról 
 
A Képviselő-testület 69/2022.(VI.30.)- 76/2022.(VI.30.) határozatait zárt ülés keretén 
belül hozta, melyekben települési támogatásokról döntött.  

 
 
77/2022.(VIII. 09.)  az Ipolyszög, 03., 05., 04., 06 hrsz-ú és a 306 hrsz-ú ingatlanok 

hasznosításáról szóló 64/2022. (VI.30.) határozat kiegészítéséről 
 
78/2022.(VIII. 09.)  a falugondnoki pályázat elbírálásáról 
 
A Képviselő-testület 79/2022.(VIII.09.)határozatát zárt ülés keretén belül hozta, melyben 
települési támogatásokról döntött.  
 
 
80/2022.(VIII. 29.)  a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 
 
A Képviselő-testület 81/2022.(VIII.29.)- 85/2022.(VIII.29.) határozatait zárt ülés keretén 
belül hozta, melyekben települési támogatásokról döntött.  
 
86/2022.(IX. 27.)  a Balassagyarmati Központi Óvoda 2021/2022. nevelési évről szóló 
  beszámolójának jóváhagyásáról 



 
87/2022.(IX. 27.)  a Balassagyarmati Központi Óvoda 2022/2023. nevelési évre vonatkozó 

munkatervének véleményezéséről 
 
88/2022.(IX. 27.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  

kiírásáról 
 
89/2022.(IX. 27.)  az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsába történő 
tagdelegálásról 

 
90/2022.(IX. 27.)  az Ipolyszög 14/13., 14/15. és 14/16. hrsz-ú ingatlanok  hasznosításáról 
 
91/2022.(IX. 27.)  az Ipolyszög 0163 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról 
 
92/2022.(IX. 27.)  az Ipolyszög, 03., 05., 04., 06. hrsz-ú ingatlanok hasznosításáról 
 
93/2022.(IX. 27.)  Ipoly-parti Csipcsirip Tagóvoda tetőszerkezetének javítása 
 
94/2022.(IX. 27.)  Vodafone/Vantage Towers tornyos bázisállomás létesítéséhez az ipolyszögi 

0135 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról 
 
95/2022.(IX. 27.)  földgáz és villamos energia energia beszerzésről 
 
A Képviselő-testület 96/2022.(IX.27.) - 105/2022.(IX.27.) határozatait zárt ülés keretén 
belül hozta, melyekben települési támogatásokról döntött.  
 
106/2022.(X. 26.)  Balassagyarmat Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési 

szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó 
önkormányzatok 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

 
107/2022.(X. 26.)  a tanyagondnoki ellátásról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
108/2022.(X. 26.)  földgáz és villamos energia beszerzésről szóló határozat visszavonásáról 

 
 
A Képviselő-testület 109/2022.(X.26) - 117/2022.(X.26) határozatait zárt ülés keretén belül 
hozta, melyekben települési támogatásokról döntött.  
 
118/2022.(XI. 29.)  törvényességi felhívás megtárgyalásáról 
 
119/2022.(XI. 29.)  reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó megállapodás  megkötéséről 
 
120/2022.(XI. 29.)  a Balassagyarmati Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyásáról 
 
121/2022.(XI. 29.)  igazgatási szünet elrendelésével való egyetértésről 

 
 
A Képviselő-testület 122/2022.XI.29.)- 125/2022.(XI.29.) határozatait zárt ülés keretén 
belül hozta, melyekben települési támogatásokról döntött.  



 
126/2022.(XII. 14.)  törvényességi felhívás teljesítéséről 
 
127/2022.(XII. 14.)  Ipolyszög Község Önkormányzatának Ipolyszög Község Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 
elfogadására  

 
128/2022.(XII. 14.)  Ipolyszög Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

felülvizsgálatáról 
 
129/2022.(XII. 14.)  Ipolyszög Község 2023. január 1-től 2023. december 31-ig terjedő időszakra 

vonatkozó közvilágítási üzemeltetési szerződés megkötéséről   
 
 
A Képviselő-testület 130/2022. (XII.14.) -  132/2022. (XII.14.) határozatait zárt ülés 
keretén belül hozta, melyekben települési támogatásokról döntött.  
 

 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
1/2022.(I.27.) határozata 

Kárdási Jánosné polgármester illetményének  
megállapításáról 

 
1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés f) pontja alapján 
Kárdási Jánosné polgármester illetményét 2022. január hó 1. napjától bruttó 650.000.-
Ft/hó összegben állapítja meg. 
 

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

Határidő: 2022. január 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2/2022.(I.27.) 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 2022. január hó 1. napjától bruttó 97.500.-Ft/hó 
összegben állapítja meg. 

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

 



Határidő: 2022. január 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2022.(I.27.) határozata 

Ipolyszög Község társadalmi megbízatású alpolgármestere illetményének 
megállapításáról 

1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. § (2) bekezdésében 
foglaltak alapján Takács Gergely társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 
2022. január hó 1. napjától havi bruttó 292.500.-Ft/hó Ft-ban állapítja meg. 

2.)   A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: 2022. január 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea, jegyző 
 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
4/2022.(I.27.) határozata 

Ipolyszög Község társadalmi megbízatású alpolgármestere költségtérítésének 
megállapításáról 

1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. § (3) bekezdésében 
foglaltak alapján Takács Gergely társadalmi megbízatású alpolgármester 
költségátalányát 2022. január hó 1. napjától tiszteletdíjának 15 %-ban, havi bruttó 43.875.-
Ft/hó -Ft-ban állapítja meg. 

2.)      A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2022. január 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea, jegyző 
 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/2022.(I.27.) határozata 

Ipolyszög Község társadalmi megbízatású alpolgármestere tiszteletdíjáról és 
költségtérítésének lemondásáról 

 
1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. § foglaltak alapján 



tudomásul veszi, hogy Takács Gergely társadalmi megbízatású alpolgármester - 
nyilatkozata alapján - a részére megállapított tiszteletdíjáról és költségtérítésről lemond.  

 
2.)  A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2022. január 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea, jegyző 
 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2022.(I.27.) határozata 

a polgármester 2022. évi szabadságütemezésének 
jóváhagyásáról 

 
 
Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kárdási Jánosné polgármester 2022. 
évi szabadságütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

Kezdete Vége Munkanapok száma 
2022. 01. 10. 2022. 01. 10. 1 nap 
2022. 02. 14. 2022. 02. 15. 2 nap 
2022. 03. 11. 2022. 03. 11. 1 nap 
2022. 03. 16. 2022. 03. 18. 3 nap 
2022. 04. 11. 2022. 04. 14. 4 nap 
2022. 05. 09. 2022. 05. 13. 5 nap 
2022. 06. 07. 2022. 06. 10. 4 nap 
2022. 07. 18. 2022. 07. 22. 5 nap 
2022. 08. 15. 2022. 08. 19. 5 nap 
2022. 09. 05. 2022. 09. 09. 5 nap 
2022. 10. 17. 2022. 10. 21. 5 nap 
2022. 11. 02. 2022. 11. 03. 2 nap 
2022. 12. 27. 2022. 12. 30. 4 nap 
Összesen:  46 nap 

 
Határidő: 2022. február 28. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 



7/2022.(I.27.) határozata 
törvényességi felhívás teljesítéséről 

 
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei 

Kormányhivatal által NO/TFO/10-168/2021. iktatószámon kiadott törvényességi 
felhívásában foglaltakat megismerte és az abban foglaltakat tudomásul veszi. 

 
2) A polgármester utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 
         Határidő: 2022. január 31. 
         Felelős: dr Varga Andrea jegyző 
 

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

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2022.(I.27.) határozata 
a Magyar Falu Program keretében „Temető felújítás Ipolyszögön” című pályázat 

benyújtásáról 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani 
Magyar Falu Program keretében „Temető felújítás Ipolyszög” tárgyú pályázat 
felhívásra. 

 
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 
9/2022.(I.27.) határozata 

a Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 
fejlesztése” című pályázat benyújtásáról 

 



1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani 
Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 
fejlesztése” tárgyú pályázat felhívásra. 

 
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 
10/2022.(I.27.) határozata 

a Magyar Falu Program keretében „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés 
és közösségszervező bértámogatása” című pályázat benyújtásáról 

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani 

Magyar Falu Program keretében „Közösségszervezéshez kapcsolódó 
eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” tárgyú pályázat felhívásra. 

 
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 
11/2022.(I.27.) határozata 

az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú  
pályázat benyújtásáról 

 



 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati felhívásra a b) pályázati alcélt illetően 
20.000.000,- Ft támogatási összeg erejéig pályázat kerüljön benyújtásra a sportpálya építésére 
vonatkozóan az Ipolyszög 0166 helyrajzi számon. 
 

2. A Képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén saját erőként biztosítja a fejlesztési költség 
15%-át, azaz 3.529.412.- Ft-ot a 2022. évi költségvetése terhére. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri 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 
12/2022.(I.27.) határozata 

Ipolyszög Község 2022. január 1-től 2022. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó 
közvilágítási üzemeltetési szerződés megkötéséről   

 
Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közvilágítás üzemeltetés 
vonatkozásában a BP GAMMA - KOLOR 2010 KFT. Bruttó 242.906, -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. 2021. január 31.    

 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 
 
A Képviselő-testület 13/2022.(I.27.) - 14/2022.(I.27.) határozatait zárt ülés keretén belül 
hozta, melyekben települési támogatásokról döntött.  
 
 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
15/2022.(II.21.) határozata 

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

 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 / Ezer Ft /: 
 

2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel  1 860 1 950 1 950 1 950 
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot 
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és 
hasznosításából származó bevétel  / Tulajdonosi 
bevételek / 

        

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel      
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel          
Immateriális jószág értékesítéséből származó 
bevétel      

Részvény értékesítéséből származó bevétel      
Részesedés értékesítéséből származó bevétel      
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból 
származó bevétel      

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 65  50  50 50  
Kezeség-,illetve garanciavállalással kapcsolatos 
megtérülés        

Saját bevétel összesen 1 925 2 000 2 000 2 000 
Saját bevétel 50%-a 963 1 000 1 000 1 000 

 
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek / Ezer Ft /: 

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése ** 
2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás 
napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális 
tőketartozása, már megítélt és kiutalt. 

    

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás 
napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális 
tőketartozása, már megítélt és kiutalt, 2021-ben 
tervezett. 

    

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) 
szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a 
beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak 
névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, 

     

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás 
napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel 
megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, 

     

Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként 
történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a 
lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, 

     



A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött 
adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - 
ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki 
repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött 
visszavásárlási ár, 

    

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt 
nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még 
ki nem fizetett ellenérték, 

     

Hitelintézetek által, származékos műveletek 
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ 
Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti 
betétek, és azok összege. 

     

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettség  összesen  

0 0 0 0 

 
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: 2022. február 28. 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
16/2022.(II.21.) határozata 

a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésével való 
egyetértésről 

 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az 
intézmény fenntartó Önkormányzatot tájékoztassa. 
 
Határidő: 2022. március 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
 

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

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

17/2022.(II.21.) határozata 
a Központi Óvoda 2022. évi költségvetésével való  



egyetértésről 
 

 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal egyetért a Központi Óvoda 2022. évi költségvetésével. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről 
Balassagyarmat Város Önkormányzatát tájékoztassa. 
 
Határidő: 2022. március 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
18/2022.(II.21.) határozata 

Ipolyszög Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének 
elfogadásáról 

 
 
4. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi 

közbeszerzési tervét nemleges tartalommal fogadja el. 
 

5. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2022. március 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
19/2022.(II.21.) határozata 

a 2022/2023. nevelési évre szóló óvodába történő beiratkozás  
időpontjának meghatározásáról 

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

2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b.) pontjában kapott hatáskörében eljárva, 
figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §-ában foglaltakra, a 
2022/2023. nevelési évre szóló óvodai beiratkozás időpontját és eljárásrendjét a 
fenntartásában működő Balassagyarmati Központi Óvodában (székhely: 2660 
Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 19.) a határozat mellékletét képező „Hirdetmény” 
tartalma szerint határozza meg.  
 

2. A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy biztosítsa Balassagyarmat, 
Ipolyszög és Patvarc települések közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában 



tartózkodási hellyel rendelkező szülők (szülői felügyeletet gyakorlók) velük egy 
háztartásban élő gyermekei felvételét az egyes óvodai feladatellátási helyekre.  

 
Határidő: 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: Folyamatosan 
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 

 
4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Központi Óvoda vezetőjét tájékoztassa a 

döntésről, valamint a határozatot a helyben szokásos módon tegye közzé és a 
rendelkezésre álló kommunikációs eszközökkel gondoskodjon az óvodai beiratkozás 
időpontjának, az eljárás folyamatának és feltételeinek nyilvánosságra hozataláról. 
 
Határidő: 2022. március 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
20/2022.(II.21.) határozata 

a Dr. Csordás Ildikó háziorvossal a balassagyarmati 1. számú felnőtt háziorvosi körzet 
betegellátására kötött feladatellátási szerződés megszüntetéséről 

 
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2015. (II. 06.) 

határozatával jóváhagyott, Dr. Csordás Ildikó háziorvossal kötött feladatellátási 
szerződést 2022. május 31. 2022. június 1. fordulónappal megszünteti. 
 

2)   A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
 
 
Határidő: 2022. május 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
 

 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 
 
A Képviselő-testület 21/2022.(II.21.) határozatát zárt ülés keretén belül hozta, melyben 
települési támogatásokról döntött.  



 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

22/2022.(III.17.) határozata 
a Belterületi utak fejlesztése című, TOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú pályázat tárgyú  

pályázat benyújtásáról 
 
 

1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Belterületi 
utak fejlesztése című, TOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú pályázati felhívásra, az önkormányzat 
tulajdonában álló Temesvár és Halász utcák felújítása , korszerűsítése érdekében, 100%-os 
támogatási intenzitás mellett.  
 

2) A Képviselő-testület a pályázat benyújtása érdekében a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal konzorciumi megállapodást köt. 
 

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

 
 
 

 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 
A Képviselő-testület 23/2022.(III.17.)- 24/2022.(III.17.)határozatait zárt ülés keretén belül 
hozta, melyekben települési támogatásokról döntött.  
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
25/2022.(IV. 28.) határozata 

az ipolyszögi 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329 és  
a 330 hrsz-ú ingatlanok hasznosításáról  

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

323 hrsz-ú 1550 m2, 324 hrsz-ú 1567 m2, 325 hrsz-ú 1540 m2, 326 hrsz-ú 1529 m2 
alapterületű agyaggödör megnevezésű ingatlanokat és a 327 hrsz-ú 1533 m2, 328 hrsz-ú 
1540m2, 329 hrsz-ú 1551 m2 és a 330 hrsz-ú 1532 m2 beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlanokat legeltetés céljára Bogdán Ernő Endre (szül: 1964. an: Oláh Mária, Ipolyszög, 
Dévér u. 3. szám alatti lakos) részére, az ingatlanok gyommentesítése, tisztán tartása 
ellenében használatba adja az alábbi feltételek szerint: 

a) A használatba adási szerződés határozott időre, 2022. év május hó 01 napjától 2023. év 
április hó 30. napjáig tartó időtartamra szól. 

b) A 330 hrsz-ú ingatlanból csak Magyar Telekommal kötött bérleti szerződéssel nem 
érintett terület kerül használatba adásra.  

ba) A terület használója köteles biztosítani a hírközlési torony rendeltetésszerű 
használatához szükséges feltételeket, illetve a területre történő bejutást az év és a nap 
minden időszakában. Amennyiben ezen kötelezettség megszegése miatt az 



önkormányzatot anyagi kár éri, úgy köteles a kár összegét az arra vonatkozó felhívás 
kézhezvételétől számított 15 napon belül megfizetni az önkormányzat számlájára. 

bc) A terület használója a 330 hrsz-ú ingatlanon létesített hírközlési toronyban, azon 
elhelyezett tárgyakon, illetve üzemeltetését biztosító berendezési tárgyakban (elektromos 
hálózat) és ahhoz tartozó területen kárt nem okozhat. 

c) A szerződést az önkormányzat 3 hónapos felmondási idővel önkormányzati érdekből 
felmondhatja. 

d) A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a használó semmiféle 
költségtérítésre nem tarthat igényt. 

e) A használó a használatba adott területeket köteles gondozni, tisztán tartani, évente 
szükség szerint, de legalább két alkalommal azok gyommentesítését elvégezni. 

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

szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Kárdási Jánosné 
Határidő:  a kiértesítésre: 2022. május 01. 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
26/2022.(IV. 28.) határozata 

Ipolyszög Község társadalmi megbízatású alpolgármestere tiszteletdíjáról és 
költségtérítésének lemondásáról szóló 5/2022 (I.27.) határozat módosításáról 

 
1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. § foglaltak alapján az 
alábbiak szerint módosítja az 5/2022 (I.27.) határozatát: 

 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Takács Gergely társadalmi megbízatású 
alpolgármester - nyilatkozata alapján - a részére megállapított tiszteletdíj és költségtérítés 
tekintetében – a képviselői tiszteltdíj mértékét meghaladó összegéről - lemond.  

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: 2022. április 30. 
Felelős: dr. Varga Andrea, jegyző 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
27/2022.(IV. 28.) határozata 

a felnőtt háziorvosi körzet feladatainak ellátásáról 
 
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, valamint 
az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében kapott 
hatáskörében eljárva kifejezi azon szándékát, hogy a felnőtt háziorvosi körzet feladatainak 
ellátásáról 2022. június 1. napjától a körzethez tartozó orvosi praxis betöltéséig a Balassagyarmati 



Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (székhely: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50., 
adószám: 15450195-2-12; törzskönyvi azonosító szám: 450197; képviseli: Gaál Dénes 
intézményvezető) útján kíván gondoskodni. 
 
2) A Képviselő-testület utasítja a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 
intézményvezetőjét, hogy 2022. június 1-jétől a felnőtt háziorvosi körzethez tartozó orvosi praxis 
betöltéséig az MK-AGAPE Családorvosi Betéti Társaság (cgj.: 12 06 003507; székhely: 2699 
Szügy, Kossuth út 8.; adószáma: 20260316-1-12; képviseli: Dr. Major Árpád ügyvezető) kössön 
megbízási szerződést ezen körzet háziorvosi feladatainak ellátására azzal, hogy a társaság 
feladatait Dr. Major Árpád háziorvos személyes közreműködésével végezze. 

 
3) A Képviselő-testület felkéri a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Szervezet 
intézményvezetőjét, hogy gondoskodjon a szerződések megkötéséről, az intézmény egészségügyi 
működési engedélyének a Képviselő-testület döntésének megfelelő módosításáról, a körzet 
működtetéséhez szükséges tárgyi feltételek, eszközök és felszerelések folyamatos pótlásáról és az 
egyéb szükséges intézkedések megtételéről.  
 
 
Határidő: 2022. május 31. 
Felelős: Gaál Dénes igazgató 

 
 

 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
A Képviselő-testület 28/2022.(IV.28.)- 40/2022.(IV.28.)határozatait zárt ülés keretén belül 
hozta, melyekben települési támogatásokról döntött.  
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
41/2022.(V. 26.) határozata 

2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 
 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja a 2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2022. május 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester  
            dr. Varga Andrea jegyző 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
42/2022.(V. 26.) határozata 

az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 
2021. 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 2021. 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: 2022. 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 
43/2022.(V. 26.) határozata 

az Ipolyszög, 03., 05., 04., 06 hrsz-ú és a 
306 hrsz-ú ingatlanok hasznosításáról 

  
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 

képező, NATURA 2000 természetvédelmi területen lévő, Ipolyszög, 03 hrsz-ú legelő 
megnevezésű 1450 m2 alapterületű, a 04 hrsz-ú erdő megnevezésű 2 ha 9404 m2 
alapterületű, a 05 hrsz-ú legelő megnevezésű 2182 m2 alapterületű és a 06 hrsz-ú árok 
megnevezésű 224 m2 alapterületű ingatlanok bérbeadására pályázatot ír ki a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal. 

 
2. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ipolyszög 306 hrsz-ú közterület 

megnevezésű ingatlant, illetve annak egy részét sem kívánja elidegeníteni, annak használatát az 
ipolyszög 322 hsz-ú ingatlan tulajdonosa/használója, Adame Károly 2660 Balassagyarmat, 
Bástya u. 2. szám alatti lakos részére nem engedélyezi.  

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Kárdási Jánosné polgármester 
  dr. Varga Andrea jegyző 
Határidő:  a pályázat kiírására: 2022. 06.15. 

 
 

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



 
 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
44/2022.(V. 26.) határozata 

a Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022” 
MFP-ÖTIK/2022 tárgyú pályázat keretén belül az Ipolyszögi művelődési ház külső 

felújítási munkálataira vonatkozó beszerzési eljárással kapcsolatos döntések 
meghozataláról 

 
 

6. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ipolyszögi művelődési ház külső 
felújítási munkálataira vonatkozóan az alábbi vállalkozásoktól kért ajánlatot. 
 
 Ajánlattevő Adószám 

1. Mészáros János e.v., 2696 Terény, Kossuth út 69. 63911376-2-32 
2. FAL-ÉPSZER Kft., 2648 Patak, Kossuth út 3. 12531093-2-12 
3. Uniós Energia Kft., 1139 Budapest, Teve u. 18-22. B lph. 8.em.4. 22747079-2-41 
 

 
7. A Képviselő-testület az eljárás nyerteseként – a legalacsonyabb ajánlati árat adó – alábbi 

ajánlattevőt hirdeti ki. 
 

Ajánlattevő Nettó ajánlati ár 
Uniós Energia Kft., 1139 Budapest, Teve u. 18-22. B lph. 8.em.4. 19.123.064,-Ft 

 
 

8. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerint 
gondoskodjon a kivitelezési munkák megvalósításához szükséges intézkedések megtételéről. 
 
 
Határidő: 2022. június 30. 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
45/2022.(V. 26.) határozata 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DTKH Duna-Tisza közi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (Székhely: 6000 
Kecskemét, Kisfái 248 0737/12 hrsz.) és a "Zöld Híd B.I.G.G." Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 2100 Gödöllő, 
Dózsa György út 69.) kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítását a 
határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.  

 



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

Határidő:  2022. május 31. 
Felelős:Kárdási Jánosné polgármester 

 
 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
46/2022.(V. 26.) határozata 

a Balassagyarmati Központi Óvoda 2022/2023. nevelési évben   
indítható csoportjainak számáról 

1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi XCX. törvény 83. § (2) bekezdés d.) pontjában kapott hatáskörében eljárva, a 
Balassagyarmati Központi Óvodában (székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 19.; OM 
200635) a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 

2022/2023. nevelési év 
 Feladatellátási hely megnevezése: Indítható óvodai csoportok 

1. Központi Óvoda 4 csoport 

2. Nyitnikék Tagóvoda 5 csoport 

3. Meseerdő Tagóvoda 2 csoport 

4. Cseperedő Tagóvoda 3 csoport 

5. Játékvár Tagóvoda 4 csoport 

6. Ipoly-parti Csipcsirip Tagóvoda 1 csoport 

7. Patvarci Hársfavirág Tagóvoda 1 csoport 

ÖSSZESEN: 20 csoport 

 
2) A polgármester utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a 2022/2023. nevelési év indításánál és 
nevelési év közben folyamatosan kísérje figyelemmel a csoportlétszámok változását. Amennyiben 
új gyermek felvétele, átvétele miatt a maximális létszám túllépésének fenntartói hatáskörben 
történő engedélyezése szükségessé válik, terjessze be az intézmény kérelmét a Képviselő-testület 
elé. 
 
Határidő: folyamatosan 
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella 
 

3) A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Balassagyarmati Központi 
Óvoda vezetőjét és tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: 2022. június 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 
 
 



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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
47/2022.(V. 26.) határozata 

a Balassagyarmati Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének  
a 2022/2023. nevelési évben történő engedélyezéséről 

 
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a Balassagyarmati 
Központi Óvoda (székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 19.; OM 200635) alábbi 
feladatellátási helyein, csoportjaiban és létszámokkal engedélyezi a 2022/2023. nevelési évben a 
maximális csoportlétszám túllépését:  
 

 
 
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa az óvoda vezetőjét és 
tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: 2022. június 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 
3) A Képviselő-testület utasítja a Balassagyarmati Központi Óvoda vezetőjét, hogy a 
2021/2022. nevelési évben a felvételi és átvételi kérelmek teljesítésekor a vonatkozó jogszabályok 
és a fenntartó által engedélyezett létszámokra alapozva járjon el.  Amennyiben az óvoda jelen 
döntéssel nem érintett csoportjában vagy létszámmal szükségessé válik a maximális 
csoportlétszám túllépésének fenntartói engedélyezése, az óvodavezetőnek haladéktalanul jeleznie 
kell azt a Képviselő-testület felé.  

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
48/2022.(V. 26.) határozata 

az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alap 
pénzügyi támogatásra vonatkozó pályázati felhívásról 

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Interreg V-

A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alap pénzügyi 

BALASSAGYARMATI KÖZPONTI ÓVODA (OM: 200635) 
2022/2023. nevelési év 

Feladatellátási hely Csoport Engedélyezett létszám 
Meseerdő Tagóvoda Tekergő  29 fő 

Pillangó 29 fő 
Cseperedő Tagóvoda Hétszínvirág 28 fő 



támogatásra vonatkozó pályázati felhívás keretében pénzügyi hozzájárulási kérelem 
kerüljön benyújtásra 20.000 EUR értékben. 

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

15%-át, a 2022. évi költségvetése terhére. 
 
3. 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 
 
 
A Képviselő-testület 49/2022.(V.26.)- 58/2022.(V.26.) határozatait zárt ülés keretén belül 
hozta, melyekben települési támogatásokról döntött.  
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
59/2022.(VI. 30.) határozata 

a Balassagyarmati Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság helyzetéről 
szóló beszámoló elfogadásáról 

 
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város 

Rendőrkapitányának a város közbiztonsága helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedéseiről és azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal elfogadom. 

 
2) Felkérem a jegyzőt, hogy a döntésről a kapitányságvezetőt tájékoztassa. 
 

Határidő: 2022. július 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
60/2022.(VI. 30.) határozata 

a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége 2021. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2021. évi beszámolóját a 
határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 
 
 



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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
61/2022.(VI. 30.) határozata 

a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2021. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága 2021. évi beszámolóját a 
határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 
 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
62/2022.(VI. 30.) határozata 

Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi beszámolójának  
elfogadásáról  

 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő–testülete az előterjesztésben és annak 
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulásának 
2021. évi beszámolóját. 

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

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
63/2022.(VI. 30.) határozata 

hangtechnikai berendezés beszerzéséről 
 
 

1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a hangtechnikai 
berendezések beszerzésére vonatkozó eljárás során beérkezett ajánlatokat és közülük: 

 
       Király Stúdió Színpadfechnika Kft ajánlatot hirdeti nyertesnek. 
 

2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: 2022. július 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
 



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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
64/2022.(VI. 30.) határozata 

az Ipolyszög, 03., 05., 04., 06 hrsz-ú és a 306 hrsz-ú ingatlanok 
hasznosításáról 

  
 
4. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 

képező, NATURA 2000 természetvédelmi területen lévő, Ipolyszög, 03 hrsz-ú legelő 
megnevezésű 1450 m2 alapterületű, a 04 hrsz-ú erdő megnevezésű 2 ha 9404 m2 
alapterületű, a 05 hrsz-ú legelő megnevezésű 2182 m2 alapterületű és a 06 hrsz-ú árok 
megnevezésű 224 m2 alapterületű ingatlanok bérbeadására pályázatot ír ki a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal. 

 
5. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ipolyszög 306 hrsz-ú közterület 

megnevezésű ingatlant, illetve annak egy részét sem kívánja elidegeníteni, annak használatát az 
ipolyszög 322 hsz-ú ingatlan tulajdonosa/használója, Adame Károly 2660 Balassagyarmat, 
Bástya u. 2. szám alatti lakos részére nem engedélyezi.  

 
6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Kárdási Jánosné polgármester 
  dr. Varga Andrea jegyző 
Határidő:  a pályázat kiírására: 2022. 06.15. 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
65/2022.(VI. 30.) határozata 

Vodafone/Vantage Towers tornyos bázisállomás létesítéséhez 
 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja a 
tulajdonát képező, külterületi hrsz-ú ingatlanon Vodafone/Vantage Towers tornyos 
bázisállomás létesítéséhez, azzal, hogy felkéri a MetalCom Távközlési és 
Rendszerintegrációs Zrt.-t – mint a Vodafone Magyarország Zrt. és a Vantage Towers Zrt 
megbízottját, hogy 30 napon belül jelölje meg ezokat az önkormányzati tulajdonú, 
külterületi ingatlanokat, ahol a torony felépítésére műszaki lehetőség van. 

2. A Képviselő-testület a MetalCom Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt. 1. pontban 
megjelölt adatszolgáltatását követően dönt a konkrét ingatlanról és a bérleti szerződés 
feltételeiről. 

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

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



IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
66/2022.(VI. 30.) határozata 

törvényességi felhívás teljesítéséről 

 
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Kormányhivatal 

által NO/TFO/227-54/2022. iktatószámon kiadott törvényességi felhívásában foglaltakat 
megismerte és az abban foglaltakat tudomásul veszi. 

 
2) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a törvényességi felhívásban foglalt hiányosságok 

legkésőbb 2022. 07. 22. történő orvoslására. 
 
 
Határidő: 2022. 07. 22. Kormányhivatal értesítésére 
Felelős: dr Varga Andrea jegyző 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
67/2022.(VI. 30.) határozata 

falugondnok közalkalmazotti jogviszonyának  
megszüntetéséről 

 
 

2) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés a.) pontja alapján Remport László 
falugondnok közalkalmazotti jogviszonyát 2022. augusztus 15. napjával, közös megegyezéssel 
megszünteti. 
 
3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az egyéb szükséges intézkedéseket tegye 
meg, az érintett hatóságokat és szakmai szervezeteket tájékoztassa a közalkalmazotti jogviszony 
megszűnéséről.  
 
Határidő: 2022. július 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
68/2022.(VI. 30.) határozata 

falugondnoki pályázat kiírásáról 
 
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. §-a szerinti falugondnoki szolgáltatás folyamatos 
biztosítása, a falugondnoki szolgálatról szóló 16/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendeletben 
meghatározott feladatok ellátása és a falugondnoki munkakör betöltése érdekében, a határozat 
melléklete szerinti tartalommal, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. §-a szerinti nyilvános pályázatot hirdet. 
 



 
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati eljárással kapcsolatos egyéb szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  
 
 
Határidő: 2022. augusztus 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
77/2022.(VIII. 09.) határozata 

az Ipolyszög, 03., 05., 04., 06 hrsz-ú és a 306 hrsz-ú ingatlanok 
hasznosításáról szóló 64/2022. (VI.30.) határozat kiegészítéséről 

 
7. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ipolyszög, 03., 05., 04., 06 hrsz-ú 

és a 306 hrsz-ú ingatlanok hasznosításáról szóló 64/2022. (VI.30.) határozatát akként egészíti 
ki, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, NATURA 2000 természetvédelmi területen lévő, 
Ipolyszög, 03 hrsz-ú legelő megnevezésű 1450 m2 alapterületű, a 04 hrsz-ú erdő megnevezésű 
2 ha 9404 m2 alapterületű, a 05 hrsz-ú legelő megnevezésű 2182 m2 alapterületű, a 06 hrsz-ú 
árok megnevezésű 224 m2 alapterületű, a 0163. hrsz-ú, szántó megnevezésű, 9561 m2 
alapterületű, a 14/13. hrsz-ú, kivett, beépítetlen terület megnevezésű, 2182 m2 alapterületű, a 
14/15. hrsz-ú, kivett, beépítetlen terület megnevezésű, 3029 m2 alapterületű, valamint a 14/16. 
hrsz-ú, kivett, beépítetlen terület megnevezésű, 4967 m2 alapterületű ingatlanok bérbeadására 
ír ki pályázatot, a 64/2022. (VI.30.) határozat mellékletében foglalt tartalommal. 

 
8. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Kárdási Jánosné polgármester 
  dr. Varga Andrea jegyző 
Határidő:  a pályázat kiírására: 2022. 08.15. 
 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
78/2022.(VIII. 09.) határozata 

a falugondnoki pályázat elbírálásáról 
 

1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnoki munkakör 
betöltésére meghirdetett pályázati eljárás eredményeképpen, 2022. augusztus 16. napjától, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszonyban, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 60. §-a, valamint az 1/2000. (I. 7.) SzCSM rendelet 39. §-a szerint a falugondnoki 
munkakörhöz tartozó feladatok ellátásával Cserni László-t nevezi ki. 



2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a további szükséges 
intézkedések megtételére.  
 
Határidő: 2022. augusztus 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 dr. Varga Andrea Jegyző 
 

 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
A Képviselő-testület 79/2022.(VIII.09.)határozatát zárt ülés keretén belül hozta, melyben 
települési támogatásokról döntött.  
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
80/2022.(VIII. 29.) határozata 

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

 
1.) Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1. 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 2022. 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: 2022. augusztus 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
A Képviselő-testület 81/2022.(VIII.29.)- 85/2022.(VIII.29.) határozatait zárt ülés keretén 
belül hozta, melyekben települési támogatásokról döntött.  
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
86/2022.(IX. 27.) határozata 

a Balassagyarmati Központi Óvoda 2021/2022. nevelési évről szóló 
 beszámolójának jóváhagyásáról 

 
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi 

Óvoda (székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 19.; OM 200635) 2021/2022. 
nevelési évről szóló beszámolóját a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 
 

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



Határidő: 2022. október 30. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
87/2022.(IX. 27.) határozata 

a Balassagyarmati Központi Óvoda 2022/2023. nevelési évre vonatkozó munkatervének 
véleményezéséről 

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

(székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 19.; OM 200635) 2022/2023. 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: 2022. október 30. 
Felelős: dr. Varga Andrea 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
88/2022.(IX. 27.) 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 2022/2023. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok támogatására kiírt 2023. 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 2023. évi költségvetésében a szociális előirányzaton belül 
300.000.- Ft-ot biztosít.   
 
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: 2022. szeptember 30. (a pályázathoz való csatlakozás) 



     2022. november 03. (a pályázatok beérkezési határideje) 
                2022. december 5. (a pályázat elbírálása) 
Felelős:   dr. Varga Andrea jegyző 
 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
89/2022.(IX. 27.) 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 Cseman Zsuzsanna 
képviselő-testületi tagot 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:  2022. szeptember 30. 
Felelős: Dr. Varga Andrea jegyző 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
90/2022.(IX. 27.) határozata 

az Ipolyszög 14/13., 14/15. és 14/16. hrsz-ú ingatlanok 
 hasznosításáról 

 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 
képező, ipolyszögi 14/13. hrsz-ú, 14/15. hrsz-ú és a 14/16. hrsz-ú, beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlanoknak a határozat mellékletét képező térképmásolaton straffozással jelölt 
részét Simon Ádám (sz: 1984.. an: Gulyás Ágnes) Ipolyszög, Budai u. 3. szám alatti lakos 
részére az alábbi felételekkel adja bérbe:  
a) a bérleti szerződés időtartama: 2022. október hó 01. napjától – 2027. szeptember hó 30-ig 

szól, 
b) a területhasználatának ellenértékeként a használó a használat területet köteles 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 szükséges intézkedések megtételére és a 
szerződés aláírására. 

 
 
Felelős:  Kárdási Jánosné polgármester 
  dr. Varga Andrea jegyző 
Határidő:  a kiértesítésre 2022. 10.01. 
 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
91/2022.(IX. 27.) határozata 

az Ipolyszög 0163 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról 
 

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 

képező, ipolyszögi 0163. hrsz-ú, szántó megnevezésű ingatlannak a határozat mellékletét 
képező térképmásolaton straffozással jelölt részét Ledeczki József (sz: 1953. an: Nyaskó 
Erzsébet) Ipolyszög, Halász u. 1. szám alatti lakos részére az alábbi felételekkel adja 
használatba:  
a) a használat időtartama: 2022. október hó 01. napjától 2027. szeptember hó 30-ig szól, 
b) a területhasználatának ellenértékeként a használó a használat területet köteles 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 szükséges intézkedések  megtételére és a 
szerződés aláírására. 

 
Felelős:  Kárdási Jánosné polgármester 
  dr. Varga Andrea jegyző 
Határidő:  a kiértesítésre 2022. 10.01. 
 
 



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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
92/2022.(IX. 27.) határozata 

az Ipolyszög, 03., 05., 04., 06. hrsz-ú ingatlanok  
hasznosításáról 

 
9. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 

lévő, ipolyszögi 03., 05., 04., és 06. hrsz-ú NATURA 2000-es természetvédelmi területeket 
Adame Károly (szül: 1951.) Ipolyszög, Halász u. 30. szám alatti lakos részére az alábbi 
feltételekkel adja használatba: 
a) a használatba adási szerződés határozott időre, 2022. év október hó 01 napjától 2027. 

szeptember hó 30. napjáig tartó időtartamra szól, 
b) a területhasználatának ellenértékeként a használó a használat területet köteles gondozni, 

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

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

d) a 04 hrsz-ú ingatlanon erdőgazdálkodás, fakitermelés nem folytatható, 
e) az árok használata a vízelvezetést nem akadályozhatja, 
f) a szerződést az önkormányzat 3 hónapos felmondási idővel önkormányzati érdekből 

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

költségtérítésre nem tarthat igényt. 
 
10. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Kárdási Jánosné polgármester 
  dr. Varga Andrea jegyző 
Határidő:  a kiértesítésre 2022. 10.01. 
 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
93/2022.(IX. 27.) határozata 

Ipoly-parti Csipcsirip Tagóvoda tetőszerkezetének javítása 
 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ipoly-parti Csipcsirip 
Tagóvoda tetőszerkezetének felújításával a csatolt árajánlat alapján megbízza Baráz László 
ácsmestert (2660 Balassagyarmat, Fáy András u. ) bruttó 280.000.- Forint összegben. 
 
 



2. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére. 

 
 
Határidő: a szerződéskötésre 2022. október 30. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
94/2022.(IX. 27.) határozata 

Vodafone/Vantage Towers tornyos bázisállomás létesítéséhez az ipolyszögi 0135 hrsz-ú 
ingatlan hasznosításáról 

 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a tulajdonát képező, 
ipolyszögi 0135 hrsz-ú ingatlant a határozat mellékletét képező szerződés tervezet szerinti 
feltételekkel bérbe adja a Vodafone Magyarország Zrt-nek, telefon adótorony létesítése 
céljából.  

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

 
 
Határidő: a szerződéskötésre 2022. november 30. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
95/2022.(IX. 27.) határozata 

földgáz és villamos energia energia beszerzésről 
 
 

3. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 
Ipoolyszög Önkormányzatának földgáz és villamos energia ellátásban részesülő intézményei, 
illetőleg fogyasztási helyei vonatkozásában a Sourcing Hungary Kft. által szervezett, a Magyar 
Energia Beszerzési Közösség (MEBEK) keretében lebonyolítandó, csoportos 
közbeszerzéshez való csatlakozásról intézkedjen. 
 

4. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
csatlakozáshoz szükséges intézkedések megtételére, nyilatkozatok, szerződések aláírására. 

 
 



Határidő: a szerződéskötésre 2022. november 30. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 
A Képviselő-testület 96/2022.(IX.27.) - 105/2022.(IX.27.) határozatait zárt ülés keretén 
belül hozta, melyekben települési támogatásokról döntött.  

 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
106/2022.(X. 26.) határozata 

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

2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 
 
1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város 

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal 
és a hozzá tartozó önkormányzatok 2023. évi belső ellenőrzési tervét a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.  

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

Felelős:   dr. Varga Andrea jegyző 
Határidő: folyamatos 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
107/2022.(X. 26.) határozata 

a tanyagondnoki ellátásról szóló beszámoló 
 elfogadásáról 

 
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tanyagondnoki ellátásról szóló 
beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
2) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésből fakadó egyéb szükséges 
intézkedéseket tegye meg! 
 
Határidő: 2022. október 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 



  polgármester  jegyző 
 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
108/2022.(X. 26.) határozata 

földgáz és villamos energia beszerzésről szóló határozat  
visszavonásáról 

 
5. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a földgáz és villamos 

energia beszerzéséről szóló 95/20222 (IX.27.) határozatát. 
 
 

6. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a szükésges 
intézkedések megtételére. 
 

 
Határidő: 2022. november 30. 
Felelős:Kárdási Jánosné polgármester 
 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 
 
A Képviselő-testület 109/2022.(X.26) - 117/2022.(X.26) határozatait zárt ülés keretén belül 
hozta, melyekben települési támogatásokról döntött.  
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
118/2022.(XI. 29.) határozata 

törvényességi felhívás megtárgyalásáról 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
NO/TFO/227-83/2022. iktatószámon kiadott törvényességi felhívását megismerte és 
megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja. Ennek megfelelően gondoskodik a 
jogszabálysértés megszüntetéséről. 
 

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

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
119/2022.(XI. 29.) határozata 

reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó megállapodás 
 megkötéséről 

 



 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapodást kíván kötni a 

MASLEN s.r.o. (Telephely: Železničná 4., 990 01 Veľký Krtíš, Szlovákia) céggel 
reklámhordozók elhelyezésére, melynek értelmében a társaság elvégezi a település két 
buszmegállójának lemezelését, ennek ellentételezéseként jogosult 5 évig elhelyezni a 
reklámját mind a két buszmegállón. 
 
 

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

 
 

Határidő:  szerződés megkötése: 2022. december 31 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
120/2022.(XI. 29.) határozata 

a Balassagyarmati Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyásáról 

 

 

1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Balassagyarmat 
Város Önkormányzata a fenntartásában működő Balassagyarmati Központi Óvoda (székhely: 
2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 19.) Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, egyúttal a 195/2018. (XI. 29.) határozattal elfogadott 
Szabályzatot hatályon kívül helyezze. 
 

 

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

 

Határidő: 2022. december 15. 

Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 
 

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



  polgármester  jegyző 
 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
121/2022.(XI. 29.) határozata 

igazgatási szünet elrendelésével való egyetértésről 
 

1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő – testülete – figyelemmel a Kormány 
460/2022 (XI.10.) Korm. rendeletének 1§ (1) b) és 1§ (5) bekezdésében foglaltakra – egyetért 
azzal, hogy a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatalban 2022. december 22. és 2023. 
január 8. napja között igazgatási szünet kerüljön elrendelésre. 

 

2) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2022. november 30. 
Felelős: dr Varga Andrea jegyző 

 
 

 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
A Képviselő-testület 122/2022.XI.29.)- 125/2022.(XI.29.) határozatait zárt ülés keretén 
belül hozta, melyekben települési támogatásokról döntött.  
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
126/2022.(XII. 14.) határozata 

törvényességi felhívás teljesítéséről 

 
 
3) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Kormányhivatal 

által NO/TFO/227-101/2022. iktatószámon kiadott törvényességi felhívásában foglaltakat 
megismerte és az abban foglaltakat tudomásul veszi. 

 
 
4) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a törvényességi felhívásban foglalt hiányosságok 

legkésőbb 2022. 12. 19. történő orvoslására. 
 
 
Határidő: 2022. 12. 20. Kormányhivatal értesítésére 
Felelős: dr Varga Andrea jegyző 

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

 



IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
127/2022.(XII. 14.) határozata 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Ipolyszög Község Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás elfogadására  

 
 

1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja Ipolyszög Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával megkötésre 
kerülő együttműködési megállapodást. 

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

 
Határidő: 2022. december 31.  
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
128/2022.(XII. 14.) határozata 

Ipolyszög Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának  
felülvizsgálatáról 

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

tartalommal elfogadja a 2022. évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program 
felülvizsgálatát. 

2.) A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján 
végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási 
rendeletei, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi 
esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai” fejezete és 2021.06.30-i módosítása a 
Belügyminisztérium honlapján megjelent „MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a helyi 
esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához” 
alapján alkalmaztuk. 

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

 
Határidő: 2022. december 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

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



 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

129/2022.(XII. 14.) határozata 
Ipolyszög Község 2023. január 1-től 2023. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó 

közvilágítási üzemeltetési szerződés megkötéséről   

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közvilágítás üzemeltetés 
vonatkozásában a BP GAMMA - KOLOR 2010 KFT. Bruttó 242.906, -Ft/év árajánlatát 
elfogadja, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert - az előzőekben megjelölt ajánlati áron- a 
határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés aláírására. 

 
 

Felelős: Kárdási Jánosné Polgármester 
Határidő. 2023. január 31. 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
A Képviselő-testület 130/2022. (XII.14.) -  132/2022. (XII.14.) határozatait zárt ülés 
keretén belül hozta, melyekben települési támogatásokról döntött.  
 
 
 
 
 


