
1/2023.(II. 27.)  a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésével 
való egyetértésről 

 

2/2023.(II. 27.)  a Központi Óvoda 2023. évi költségvetésével való  egyetértésről 
 
3/2023.(II. 27.)  az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról  
 
4/2023.(II. 27.) a polgármester 2023. évi szabadságütemezésének  jóváhagyásáról 
 
5/2023.(II. 27.)  a 2023/2024. nevelési évre szóló óvodába történő beiratkozás időpontjának 

meghatározásáról 
 
6/2023.(II. 27.)  a Vodafone/Vantage Towers tornyos bázisállomás létesítéséről szóló 

94/2022.(IX. 27.) számú határozat módosításáról 
 
7/2023.(II. 27.)  Ipolyszög Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására szóló 
pályázat kiírásáról 

 
8/2023.(II. 27.)  Ipolyszög Község 2023. február 27-től 2026. december 31-ig terjedő időszakra 

vonatkozó közvilágítási villamos energia vásárlási szerződés megkötéséről   
 
9/2023.(II. 27.)  a „Belterületi közútfejlesztés 1. Ipolyszög Községben” elnevezésű projekt 

tervezőjének és műszaki ellenőrének kiválasztásáról 
 
A Képviselő-testület 10/2023.(II.27.) - 14/2023.(II.27.) határozatait zárt ülés keretén belül 
hozta, melyekben települési támogatásokról döntött.  
 
15/2023.(III. 28.)  az önkormányzatok rendkívüli támogatása elnevezésű pályázat benyújtására 
 
16/2023.(III. 28.)  a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 
 
17/2023.(III. 28.)  Ipolyszög Község Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének 

elfogadásáról 
 
18/2023.(III. 28.)  a Balassagyarmati Központi Óvoda 2023. szeptember 1-je és 2028. augusztus 

31-e közötti időszakra szóló Pedagógus Továbbképzési Programjának 
elfogadásáról  

 
A Képviselő-testület 19/2023.(III.28.) - 27/2023.(III.28.) határozatait zárt ülés keretén 
belül hozta, melyekben települési támogatásokról döntött.  
 
28/2023.(IV. 24.)  Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának  

jóváhagyásáról 
 
29/2023.(IV. 24.)  a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2022. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 



30/2023.(IV. 24.)  a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

 
31/2023.(IV. 24.)  Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési 

szervei 2022. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 
 
32/2023.(IV. 24.)  a „Belterületi közútfejlesztés 1. Ipolyszög Községben..” elnevezésű projekt  

kivitelezőjének kiválasztásáról 
 
 
A Képviselő-testület 33/2023.(IV.24.) - 34/2023.(IV.24.) határozatait zárt ülés keretén 
belül hozta, melyekben települési támogatásokról döntött.  
 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2023.(II. 27.) határozata 
a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésével való 

egyetértésről 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi 
költségvetését. 

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

 
 

Határidő: 2023. március 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

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

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2023.(II. 27.) határozata 
a Központi Óvoda 2023. évi költségvetésével való 

 egyetértésről 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal egyetért a Központi Óvoda 2023. évi költségvetésével. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről 
Balassagyarmat Város Önkormányzatát tájékoztassa. 

 
Határidő: 2023. március 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
 



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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2023.(II. 27.) 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 /: 

 
2023. év 2024. év 2024. év 2026. év 

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel  2  880 3 000 3 000 3 000 
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető 
vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából 
származó bevétel  / Tulajdonosi bevételek / 

1 117   1 170  1 230  1 290  

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  100   100  100 100  
Kezeség-,illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés        
Saját bevétel összesen 4 097 4 270 4 300 4 390 

Saját bevétel 50%-a 2 049 2 135 2 165 2 195 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek / Ezer Ft /: 

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése ** 
2023. év 2024. év 2025. év 2026. 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, 2023-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:  2023. február 28. 

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

 
 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
4/2023.(II. 27.) határozata 

a polgármester 2023. évi szabadságütemezésének 
 jóváhagyásáról 

 
Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kárdási Jánosné polgármester 2023. évi 
szabadságütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

Kezdete Vége Munkanapok száma 
2023. január 02. 2023. január 06. 5 

2023. március 13. 2023. március 17. 4 
2023. április 03. 2023. április 06. 4 
2023. május 02. 2023. május 05. 4 
2023. június 26. 2023. június 30. 5 



2023. július 06. 2023. július 07. 2 
2023. július 17. 2023. július 21. 5 

2023. augusztus 07. 2023. augusztus 11. 5 
2023. szeptember 25. 2023. szeptember 29. 5 

2023. október 24. 2023. október 27. 4 
2023. november 02. 2023. november 03. 2 
2023. december 27. 2023. december 29. 3 

Összesen:  48 nap 
 
 
Határidő: 2023. február 28. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/2023.(II. 27.) határozata 

a 2023/2024. 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 2023/2024. nevelési évre szóló óvodai 
beiratkozás időpontját és eljárásrendjét a 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 Balassagyarmati Központi Óvoda vezetőjét, hogy a beiratkozás 
lebonyolítása során legyen figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. 
számú mellékletében meghatározott óvodai átlag- és maximális csoportlétszámra. 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 Balassagyarmati 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: 2023. március 17. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2023.(II. 27.) határozata 

a Vodafone/Vantage Towers tornyos bázisállomás létesítéséről szóló  
94/2022.(IX. 27.) számú határozat módosításáról 

 
 

1. Ipolyszög község Önkormányzatának Képviselő–testülete 94/2022.(IX. 27.) határozatát akként 
módosítja, hogy az ipolyszögi 0135. hrsz-ú ingatlant a jelen határozat mellékletét képező, 
módosított szerződéstervezetnek megfelelően adja bérbe a Vodafone Magyarország Zrt-nek, 
telefon adótorony létesítése céljából. 
 
 

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

 
 

Határidő: a szerződés megkötésére 2023. március 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
 
 
 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
7/2023.(II. 27.) határozata 

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

 
 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal pályázatot ír ki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és 
ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás végzésére, 2023. április 02. napjától 
számított egy éves, határozott időtartamra.  



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

 
Határidő: 2023. március 03. 
Felelős:Kárdási Jánosné polgármester 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2023.(II. 27.) határozata 

Ipolyszög Község 2023. február 27-től 2026. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó 
közvilágítási villamos energia vásárlási szerződés megkötéséről   

 
 
Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közvilágítási villamos energia 
vásárlása vonatkozásában az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt 77,62 Ft/kWh árajánlatát 
elfogadja, és egyidejűleg jóváhagyja a villamosenergia – értékesítési szerződés aláírását.  

 
 

Felelős: Kárdási Jánosné Polgármester 
Határidő. 2023. február 28.  

 
 
 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2023.(II. 27.) határozata 

a „Belterületi közútfejlesztés 1. Ipolyszög Községben” elnevezésű projekt  
tervezőjének és műszaki ellenőrének kiválasztásáról 

 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Plusz Program keretében megvalósuló - TOP PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00098. 
kódszámon „Belterületi közútfejlesztés 1. Ipolyszög Községben” elnevezésű projekt 
tervezésére és műszaki ellenőrzésére vonatkozó ajánlatkérés nyertes ajánlatevőjének az 
ÚTKATASZTER Tervező, Építő és Szolgáltató Betéti Társaságot (Cgj.: 12 06 002032; 
székhely: 3100; Salgótarján, Hunyadi krt. 15.) választja, mely cég bruttó ajánlati ára összesen 
3.413.357,- Ft, azaz: Hárommillió-négyszáztizenháromezer-háromszázötvenhét forint. 

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



 
Határidő: 2023. március 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 
A Képviselő-testület 10/2023.(II.27.) - 14/2023.(II.27.) határozatait zárt ülés keretén belül 
hozta, melyekben települési támogatásokról döntött.  
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
15/2023.(III. 28.) határozata 

az önkormányzatok rendkívüli támogatása elnevezésű pályázat  
benyújtására 

 
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelmet nyújt be a belügyminiszter 

és a pénzügyminiszter által meghirdetett, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről 
szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet 2.1.5. pont szerinti, az Önkormányzatok rendkívüli 
támogatása jogcímen meghirdetett pályázati forrás igénylésére. 

 
2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerint 

gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges intézkedések megtételéről. 
 
 
Határidő: 2023. szeptember 30. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
16/2023.(III. 28.) határozata 

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

 
 
1.) Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2023. évi központi 
költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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 – 2 000 Ft/erdei m3+áfa -, valamint a tüzelőanyag 
szállításából származó költségeket a 2023. 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: 2023. április 28. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
17/2023.(III. 28.) határozata 

Ipolyszög Község Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének  
elfogadásáról 

 
 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi 

közbeszerzési tervét nemleges tartalommal fogadja el. 
 

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

 
Határidő: 2023. március 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 
 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
18/2023.(III. 28.) határozata 

a Balassagyarmati Központi Óvoda 2023. szeptember 1-je és 2028. augusztus 31-e közötti 
időszakra szóló Pedagógus Továbbképzési Programjának elfogadásáról  

 
 
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi Óvoda 
2023. szeptember 1-je és 2028. augusztus 31-e közötti időszakra szóló Pedagógus Továbbképzési 
Programját az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja. 
 
 
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa és az 
egyéb szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
 

Határidő:  a tájékoztatás tekintetében 2023. április 15. 
      egyéb szükséges intézkedések tekintetében értelemszerűen 

Felelős:  Kárdási Jánosné polgármester 



 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
A Képviselő-testület 19/2023.(III.28.) - 27/2023.(III.28.) határozatait zárt ülés keretén 
belül hozta, melyekben települési támogatásokról döntött.  
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
28/2023.(IV. 24.) 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: dr. Varga Andrea jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
29/2023.(IV. 24.) határozata 

a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége 2022. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2022. évi beszámolóját a 
határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 

 
 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
30/2023.(IV. 24.) határozata 

a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2022. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

 
 
 



Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága 2022. évi beszámolóját a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
31/2023.(IV. 24.) határozata 

Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 
2022. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 

 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja a Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó 
költségvetési szervei 2022. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését. 

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

Határidő:  2023. május 31. 
Felelős:Kárdási Jánosné polgármester  

dr. Varga Andrea jegyző 
 
 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
32/2023.(IV. 24.) határozata 

a „Belterületi közútfejlesztés 1. Ipolyszög Községben..” elnevezésű projekt  
kivitelezőjének kiválasztásáról 

 
 

3. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Plusz Program keretében megvalósuló - TOP PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00098. 
kódszámon „Belterületi közútfejlesztés 1. Ipolyszög Községben” elnevezésű projekt 
kivitelezésére az alábbi gazdasági társaságoktól kér árajánlatot: 
 

1. DOMINO Nógrádi Építő Kft 

  (székhelye: 2660 Balassagyarmat, Hunyadi u. 4. 3/9. levelezési címe: 2661  
  Balassagyarmat, Pf. 165, gg.: 27763250-2-12, képviselő: Balla István, e-mail: 

 domino.nogradi@gmail.com) 
 

2. GREEN-GOES Kft 



(székhely: Érd, Bádogos u. 57., levelezési címe: 2661 Balassagyarmat, Pf. 125., Cg.: 
13-09-133672, képviseli: Szántó Csaba, email: szanto.green@gmail.com) 
 

3. HE-DO Kft 

(székhely: 1133 Budapest, Váci u. 76., levelezési címe:3261 Abasár, Pf.:16, cg.: 01-
09-208325, adószáma: 10683833-2-41, képviselő: Sipos Zsolt, email: 
vallalkozas@he-do.hu) 

 
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a 
legalacsonyabb összegű ajánlati árat adó ajánlattevővel a vállalkozási szerződés aláírására. 

 
 
Határidő: ajánlatkérések kiküldésére: 2023. április 30. 
Felelős:  Kárdási Jánosné polgármester 
 
 
 /: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 
A Képviselő-testület 33/2023.(IV.24.) - 34/2023.(IV.24.) határozatait zárt ülés keretén 
belül hozta, melyekben települési támogatásokról döntött.  
 

 


