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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28. napján 
megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester 
 HROZINA LÉNÁRD  alpolgármester 
 JAKUS BÉLA 
 JAKUS JÓZSEFNÉ és 
 VÉGH FERENC képviselő 
 

Hivatalból jelen van: DR VARGA ANDREA jegyző 
 JUHÁSZNÉ GAJZINGER ÁGNES pénzügyi osztályvezető 
                                                DR MÓTYÁNNÉ BÁLINT ÉVA vezető főtanácsos 
  
KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, minden képviselő jelen van. Jegyzőkönyvvezetésre felkéri Gramantik Esztert. 
 

KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester javasolja „Kovács Jánosné földhasználati kérelmének 
elbírálását” napirendek közé való felvételét, melyet a Képviselő-testület egyhangú 5 igen 
szavazattal elfogadott. A polgármester szavazásra bocsátja az ülés módosított napirendjét, melyet 
a jelenlévők egyhangú 5 igen szavazattal elfogadtak. 

N A P I R E N D : 

 
1.) Beszámoló Ipolyszög Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. féléves 

teljesítéséről 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

2.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 
(II.26.) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
3.) Előterjesztés a Központi Óvoda 2015. évi költségvetésének módosításával való 

egyetértésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
  

4.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Önkormányzatok által fenntartott 
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításával való egyetértésre 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

5.) Előterjesztés a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel kapcsolatos gördülő 
fejlesztési tervek elfogadására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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6.) Előterjesztés a 2016. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat kiírására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

7.) Előterjesztés az Ipolyszög Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására kötött 
szerződés meghosszabbítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

8.) Előterjesztés a 2015. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény 
benyújtására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

9.) Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

10.) Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015 (II.26.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára  
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

11.) Kovács Jánosné földhasználati kérelmének elbírálása 

12.) Előterjesztés szociális támogatás megállapítása iránti kérelmek elbírálására 
 Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester (Zárt ülés) 

 

Napirend 

 
1.) Beszámoló Ipolyszög Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. féléves 

teljesítéséről 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

Juhászné Gajzinger Ágnes: Röviden ismerteti az előterjesztést. Itt tény adatokat közlünk. 

További kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
94/2015.(IX.28.) határozata  

Ipolyszög Község Önkormányzata 
2015. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetése I. féléves 
végrehajtásáról szóló beszámolót – annak szöveges értékelését a beszámoló részét képező 1-5. 
számú mellékletekkel – elfogadja. 

2.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 
2/2015 (II.26.) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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Juhászné Gajzinger Ágnes: Amit a költségvetés módosításon át tudtunk vezetni, az két dolog. 
Egyik a közfoglalkozás keretében járulékköltségre kaptunk 2.387 ezer Ft-ot ezt csak erre tudjuk 
hasznosítani, de a táblázatban is látható, hogy ezt így is terveztük. A másik ilyen többletbevétel a 
2014. évben megvalósított út és járda beruházáshoz kapcsolódóan utólag, 2015. évben megkapott 
424 eFt felhalmozási célú támogatás, mely ez idáig nem szerepelt az előirányzatok között. Sajnos 
vannak rendezendő kiadások, egy 850 ezer Ft-os térfigyelő kamerák áramellátása. Ebbe már 
belekalkuláltuk a júliusi és augusztusi számlákat is. Ebből a 2014. évi tartozást rendeztük annak 
érdekében, hogy egyezkedni tudjunk az ÉMÁSZ-szal. A másik nagyobb kiadás a hulladékszállítás 
számla. 

Az ÖNHIKI-t be kell nyújtani. Ebbe újra belekalkuláltuk a hulladék számlát, ÉMÁSZ számlát, 
egyéb apró számlákat, karbantartási műveleteket, óvodai elszámolást, utakra is be volt tervezve 
egy összeg, ebből sem tudtunk semmit teljesíteni. Ez összességében kb 4.200 ezer Ft. Ezek az 
elképzelések, ezeket le kell zárni rövid időn belül. A költségvetésben van ennyi hiány. Majd 
meglátjuk mennyit, ítélnek meg, de kérni kell. 

Kárdási Jánosné polgármester: Most kapcsolták ki három térfigyelő kamerának az áramellátását. 

Juhászné Gajzinger Ágnes: Kifizettük a 2014. évi tartozásunkat így ez már az ÖNHIKI 
szempontjából dupla veszteségnek számít. Nem kellett volna engedni, hogy kikapcsolják, hiszen 
egyeztetés van az ügyben.  

dr. Varga Andrea jegyző: Azt javaslom, hogy mivel ez több kérdést felvető ügy, tartsunk külön 
egy rendkívüli ülést. Még a héten is megtarthatjuk. Meghívjuk a műszaki szakembereket, Zsiga 
Sándor Urat mint kivitelezőt, és itt mindenki felteheti  a kérdéseit.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Megkérem jegyző asszonyt, hogy keresse fel az érintet 
személyeket, és csütörtökön tartsuk meg a rendkívüli ülést a kamerarendszert érintő kérdésekről. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet, melyet a képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
13/2015.(IX.28.) önkormányzati rendelete 

Ipolyszög Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 
2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

3.) Előterjesztés a Központi Óvoda 2015. évi költségvetésének módosításával való 
egyetértésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
  

Kárdási Jánosné polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-
testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 

További kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 
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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
95/2015.(IX.28.) határozata  

a Központi Óvoda 2015. évi költségvetésének módosításával való egyetértéséről 
 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalom szerint egyetért a Központi Óvoda 2015. évi költségvetésének módosításával. 

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

Határidő: 2015. szeptember 30.  
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
4.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Önkormányzatok által 

fenntartott Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításával 
való egyetértésre 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

További kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

96/2015.(IX.28.) határozata  
a Balassagyarmat Város, Ipolyszög és Patvarc Községek Önkormányzatai által fenntartott 

Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításával való 
egyetértésről 

 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja Balassagyarmat Város, Ipolyszög és Patvarc Községek Önkormányzatai 
által közösen fenntartott Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítását. 

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

Határidő: 2015.szeptember 30. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 

5.) Előterjesztés a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel kapcsolatos 
gördülő fejlesztési tervek elfogadására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

dr. Varga Andrea jegyző: A vízgazdálkodásról szóló törvény rendelkezik úgy, hogy a települési 
önkormányzatok, mivel ők a felelősek az ivóvíz közszolgáltatás ellátásáért, minden év szeptember 
15-ig gördülő fejlesztési tervet kell elfogadni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, 
valamint beruházási tervből áll. Ez arról szól, hogy milyen fejlesztéseket, beruházásokat tervez az 
önkormányzat, mint az ellátásért felelős a tulajdonában lévő rendszeren ivóvíz illetve szennyvíz 
hálózaton rövid közép és hosszú távon. Pénzügyi lehetőségeire tekintettel Ipolyszög Község 
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Önkormányzata csak a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján őt illető bérleti díj, illetőleg az 
esetleges pályázati források erejéig tud kötelezettséget vállalni úgy a közműves vízellátás, mint a 
közműves szennyvízelvezetés és tisztítás rendszerének felújítását, pótlását, illetőleg a tervezett 
beruházásokat illetően. Ebből adódóan a gördülő fejlesztési terv felújításokat, pótlásokat 
tartalmazó részének addig van fedezete, míg a bérleti díj összege a hivatkozott megállapodásnak 
megfelelően alakul. A beruházások tekintetében jelen ismereteink szerint forrással nem 
rendelkezik az önkormányzat, így azokat csak pályázati pénzből, egyéb támogatásból tudná 
finanszírozni.   

További kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

97/2015.(IX.28.) határozata  
a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel kapcsolatos gördülő fejlesztési tervek 

elfogadásáról 

1. A Képviselő-testület a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer Ipolyszög Község 
Önkormányzata tulajdonában álló részének ivóvíz ágazatra vonatkozó gördülő fejlesztési 
tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

2.  A Képviselő-testület a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer Ipolyszög Község 
Önkormányzata tulajdonában álló részének szennyvíz ágazatra vonatkozó gördülő fejlesztési 
tervét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a gördülő fejlesztési tervekkel kapcsolatban 
szükségessé váló intézkedések megtételére. 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

6.)    Előterjesztés a 2016. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat kiírására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
dr. Varga Andrea jegyző: A Képviselő-testületek jogosultak csatlakozni évről évre ehhez a 
programhoz. Ezt a csatlakozást október 1-ig lehet megtenni a következő évre vonatkozóan. Most 
arról kell dönteni, hogy a 2016 évi költségvetésében mekkora forrást különít el erre a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Javaslom, hogy a tavalyi 200.000.-  Ft összeg maradjon. 

További kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

98/2015.(IX.28.) határozata  
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról 
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1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

a./ csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve a 
felsőoktatási tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok 
támogatására kiírt 2016. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz, 
 
b./ az ösztöndíj odaítélésére – az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
együttműködésében - az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott általános 
pályázati feltételek figyelembe vételével - pályázatot ír ki, 
 
c./ a fenti célra az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a szociális 
előirányzaton belül 200.000.- Ft-ot biztosít.   
 

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

 Határidő: 2015. október 1. (a pályázathoz való csatlakozás) 
      2015. december 07. (a pályázat elbírálására) 
 Felelős:   dr. Varga Andrea jegyző 

 
7.) Előterjesztés az Ipolyszög Község közigazgatási területén nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 
tevékenység ellátására kötött szerződés meghosszabbítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

dr. Varga Andrea jegyző: Eddig a DMRV Zrt látta el a feladatot, azonban 2014-ben levélben 
jelezte az önkormányzat részére, hogy a szerződés lejártát követően nem áll szándékában a 
feladatot ellátni. A jogszabályi előírások szerint kiírtuk a pályázatot 2 alkalommal, mind a kettő 
sikertelen eredménnyel zárult. Jelenleg egyetlen közszolgáltató sincs, aki megfelelne a jogszabályi 
követelményeknek. Több egyeztetést kezdeményeztünk a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatósággal és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal. Mivel egyelőre nincs 
megoldás a problémára a DMRV Zrt meghosszabbította a szerződést további hat hónapra. 
Reméljük ez idő alatt találunk megoldást a problémára. 

További kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
99/2015.(IX.28.) határozata  

az Ipolyszög Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására kötött 

szerződés meghosszabbításáról 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ipolyszög Község 
közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására a DMRV Dunamenti Regionális Vízmű 
Zrt-vel létrejött szerződését a közszolgáltató kijelöléséig, legfeljebb azonban 2015. 
szeptember 30-tól számított további fél éves időtartamra meghosszabbítja. 
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződésmódosítás 
aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

8.) Előterjesztés a 2015. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény 
benyújtására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester ismerteti az előterjesztést.  
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban. 

További kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
100/2015.(IX.28.) határozata  

a 2015. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország 2015. évi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján támogatási igényt nyújt be a települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra, mely a települési 
önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását 
veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál. 

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

Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: Kárdási Jánosné 

 

9.) Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

dr. Varga Andrea jegyző: Ez a tűzifa pályázat, ezen a pályázaton nem kötelező indulni. Sajnos az 
a tapasztalat, hogy minden évben problémát okoz a szétosztása. Eddig az volt a gyakorlat, hogy 
indultunk rajta. Arról kell döntenünk, hogy idei évben induljon az önkormányzat vagy ne. Az, 
hogy hogyan lesz lekoordinálva ennek a szétosztása az már egy másik kérdés. 
 
Jakus Józsefné: Minden évben vita van a szétosztásból. 
 
Végh Ferenc: Még most induljunk, és ha ismételten rosszak lesznek a tapasztalatok, akkor jövőre 
nem indulunk. 



 8 

 
További kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a képviselő-testület 3 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadott. 

 
 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
101/2015.(IX.28.) határozata  

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

 
1.) Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország költségvetési törvénye 
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 2015. 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: 2015. szeptember 30. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 

10.) Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015 
(II.26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára  
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
dr. Varga Andrea jegyző: A Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Oktatási, Hatósági és 
Törvényességi Felügyeleti Főosztálya NO-B/05/237-73/2015 iktatószámú levelében tájékoztatót 
küldött az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásáért 
felelős államtitkárának a szociális ellátások helyi szabályozásával kapcsolatos szakmai 
álláspontjáról. Minden település kapott egy leiratot arról, hogy mik az általános hibák a szociális 
rendeletekben. Ezeknek a felülvizsgálatát kérik. Klaszikusan olyan problémákat jeleztek, 
különösen azoknál segélyformánál, ahol a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 
kerülés alapoz meg egy segélyre való jogosultságot, itt nem lehet feltételekhez kötni. Nem lehet 
felső korlátot megállapítani, hogy éves szinten maximum mennyiszer veheti igénybe és milyen 
összegben.  
 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet, melyet a képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal elfogadott. 
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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
14/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

Kárdási Jánosné polgármester: A legutóbbi ülésen 93/2015.(VIII.17.) határozatával  úgy döntött 
a Képviselő-testület, hogy Kovács Jánosné 20 ezer Ft értéken, visszterhesen földhasználatot 
enged az Ipolyszög Község Önkormányzatának tulajdonát képező 440 hrsz-ú ingatlanra. Kovács 
Jánosné írt egy kérelmet, hogy ezt az összeget ne kelljen kifizetnie, mivel nincsen rá anyagi 
forrása. Azt javaslom módosítsuk a határozatunkat, akképpen, hogy a földhasználatot ingyenesen 
biztosítjuk neki. 

További kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
102/2015.(IX.28.) határozata  

Ipolyszög Község Önkormányzatának földhasználati jogra vonatkozó nyilatkozattételről szóló 
93/2015.(VIII.17.) határozatának módosításáról    

1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Jánosné (an.: Oláh Teréz) 
kérelme alapján ingyenes földhasználatot enged az Ipolyszög Község Önkormányzatának 
tulajdonát képező 440 hrsz-ú ingatlanra. 

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

Határidő: 2015. október 1. 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

 

12.) Előterjesztés szociális támogatás megállapítása iránti kérelmek elbírálására 
 Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester (Zárt ülés) 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület ZÁRT ÜLÉS keretében tárgyalta, melyet a 10/A számú 
jegyzőkönyv tartalmaz. 

 

Napirendek után 

dr. Varga Andrea jegyző: 2015. szeptember 30. a beadási határideje a jövő évi START munka 
pályázatoknak. El kellene dönteni, hogy akar indulni az önkormányzat vagy sem. 

Kárdási Jánosné polgármester: Átgondoljuk, és ha sikerült dönteni, akkor azt jelezni fogom 
jegyző asszony felé. 

Hrozina Lénárd alpolgármester: Vannak a településen különböző házaló árusok. Azt lehet 
tudni, hogy ők kitől kaptak erre engedélyt, hogy árusítsanak? Vagy valamikor erről született egy 
döntés, hogy engedélyezzük? 
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dr. Varga Andrea jegyző: Sok olyan település van akik megtiltották ezt a fajta házaló árusítást, ki 
is van helyezve a települések bejáratához ez a tiltás. Ipolyszögön nincs ilyen rendelet, hogy ez 
tiltott lenne, az engedélyt pedig a vállalkozás székhelyén lévő jegyző adja ki. Azért, hogy ő itt 
árusít esetleg közterület használati díjat lehetne kérni, és akiket fixen tudunk, hogy ide járnak 
árusítani azokat lehet tájékoztatni erről a döntésről.  

Hrozina Lénárd alpolgármester: Az önkormányzat tulajdonában vannak olyan eszközök, amiket 
nem hasznosít, az lenne a kérdésem, hogy ezeket esetleg bérbe lehet adni?  

dr. Varga Andrea jegyző: Milyen eszközről lenne szó? 

Hrozina Lénárd alpolgármester: Fűnyíró, fűrészgép.  

dr. Varga Andrea jegyző: Más önkormányzatok is indultak különböző közmunkaprogramokban, 
úgy gondolom, ilyen típusú eszközökkel már rendelkeznek, mert nekik is be kellett szerezni. A 
másik aggályom, hogy nehezen lehetne követni, hogy kinél hibásodott meg az eszköz, és ezért 
hogyan tudnánk felelőségre vonni.  
 

A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja. 

 

 

k.m.f. 

 

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


