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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 2016. szeptember 26. napján 

megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak: KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester 
 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, 5 főből 3 fő van jelen. (Hrozina Lénárd és Jakus Béla képviselők igazoltan vannak 
távol.) Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja az „Egyebek” című napirendi pont felvételére vonatkozó 
javaslatot, a napirendi pontot a zárt ülés előtt kerül megtárgyalásra, melyet a Képviselő-testület 3 
igen szavazattal elfogadott. 

A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosítással együtt, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
N A P I R E N D:  
 
1.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. féléves 

teljesítéséről 
 Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 
2.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. 

(II.29.) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

3.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata számlavezető pénzintézetének 
kiválasztására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

4.) Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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5.) Előterjesztés a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel és a Balassagyarmati 
Regionális Szennyvízrendszerrel kapcsolatos, 2017-2031 évekre vonatkozó gördülő 
fejlesztési tervre 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

6.) Előterjesztés a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 
kiírására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

7.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2016/2017. nevelési évre szóló 
Pedagógiai- Működési Munkatervének véleményezésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
8.) Egyebek 

9.) Előterjesztés szociális támogatások megállapítása iránti kérelmek elbírálására (zárt ülés) 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
Napirendek 
 
1.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. féléves 

teljesítéséről 
 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. 

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
231/2016. (IX.26.) határozata 

Ipolyszög Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról 

 
Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetése I. féléves 
végrehajtásáról szóló beszámolót – annak szöveges értékelését a beszámoló részét képező 1-5. 
számú mellékletekkel – elfogadja. 
 
 
2.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 

2/2016. (II.29.) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Juhászné Gajzinger Ágnes pénzügyi osztályvezető ismerteti röviden az előterjesztést. 
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A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
14/2016.(IX.28.) önkormányzati rendelete 

Ipolyszög Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 
2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

3.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata számlavezető pénzintézetének 
kiválasztására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: Ipolyszög Község Önkormányzata ajánlatot kért több 
pénzintézettől. Ezen kívül, természetesen lehetőséget biztosít a jelenlegi számlavezető OTP Nyrt 
részére is, kedvezőbb ajánlat megtételére. Az összehasonlítás nehézségére vonatkozó 
bizonytalanságot a K & H Bank Zrt. igen rugalmas ajánlattal oldotta fel: díjmentes tételekkel 
(számlavezetési díj, bankon belüli átutalás, csoportos átutalás, számlakivonat), mely természetesen 
nem tartalmazza a pénzügyi tranzakciós illetéket és a Magyar Posta által felszámított díjakat, 
költségeket. 

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
232/2016. (IX.26.) határozata 

Ipolyszög Község Önkormányzata bankszámlavezetésről  
 

1. A Képviselő-testület 2017. január 1-től Ipolyszög Község Önkormányzata fizetési 
számlájának vezetésével a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-t bízza meg.  

 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat jelenleg 

fennálló, OTP Nyrt-vel megkötött bankszámlaszerződését 2016. december 31-ével 
mondja fel és a bankszámlavezetésre vonatkozó szerződést K & H Bank Zrt –vel 2017. 
január 1-i hatályba lépéssel kösse meg. 

 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
Határidő: 2016. december 31. 
 

3. A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a bankváltással kapcsolatosan szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Dr Varga Andrea jegyző 
Határidő: Folyamatos 
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4.) Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatásra igényt nyújthatnak be. A támogatás mértéke az Önkormányzat 
vonatkozásában kemény lombos fafajta esetében 14 000 Ft/erdei m3+áfa. A támogatás 
felhasználásának feltétele a támogatáson felül 1000 Ft/erdei m3+áfa mértékű önrész vállalása. 
Javaslom, hogy idén is nyújtsuk be a pályázatot. 

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
233/2016. (IX.26.) határozata 

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

 
1.) Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási 
fejezet 18. 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 2016. 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: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
5.) Előterjesztés a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel és a 

Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszerrel kapcsolatos, 2017-2031 évekre 
vonatkozó gördülő fejlesztési tervre 
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. 
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A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
234/2016. (IX.26.) határozata 

a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel és a Balassagyarmati Regionális 
Szennyvízrendszerrel kapcsolatos, 2017-2031 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervről 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Nógrádi Regionális 
Vízellátó Rendszernek és a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszernek a Ipolyszög 
Község Önkormányzatának tulajdonában álló részére, a gördülő fejlesztési tervről az alábbi 
döntést hozza:  

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

Önkormányzata képviseletében készítse el és nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalhoz a 2017-2031. évekre vonatkozó beruházási terveket a vízellátási-, 
valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás rendszerére vonatkozóan az alábbi feltételekkel:  

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

illetőleg az esetleges pályázati források erejéig vállal kötelezettséget úgy a közműves 
vízellátási rendszeren, mint a közműves szennyvízelvezetés és tisztítási rendszeren a 
beruházásokra vonatkozóan. A feladatok forrásának meghatározásánál figyelembe kell 
venni a szolgáltató által elkészítendő felújítási és pótlási tervnél a bérleti díj terhére 
betervezett munkák forrásait. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatban 
szükségessé váló egyéb intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
Határidő: a DMRV Zrt értesítésére: 2016. szeptember 30. 

 
6.) Előterjesztés a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

pályázat kiírására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
elmúlt években már foglalkozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázattal. A Képviselő-testület előző évi döntéseivel megegyező összegű, 1.000.- és 
5.000 forint közötti összegű támogatást nyújtott az ösztöndíj keretében a szociálisan rászoruló, 
felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgatók részére. Az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő, együttműködésben az Emberi Erőforrások Minisztériumával, ez évben újra 
kiírta a pályázatot, melyhez az önkormányzatok 2016. október 3-ig csatlakozhatnak. A pályázat 
benyújtásának határideje 2016. november 8. Javaslom, hogy idén is nyújtsuk be a pályázatot. A 
pályázat helyben szokásos módón meghirdetésre kerül. A határozati javaslat c.) pontját kérem 
kiegészíteni 200.000.- Ft-tal. 
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 A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
235/2016. (IX.26.) 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 2017/2018. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok támogatására kiírt 2017. 
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 2017. évi költségvetésében a szociális előirányzaton belül 

200.000.- Ft-ot biztosít.   
 
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: 2016. október 3. (a pályázathoz való csatlakozás) 
               2016. december 08. (a pályázat elbírálása) 
Felelős:  dr. Varga Andrea jegyző 
 
7.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2016/2017. nevelési évre szóló 

Pedagógiai- Működési Munkatervének véleményezésére 
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. 

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
236/2016. (IX.26.) határozata 

Központi Óvoda 2016/2017. nevelési évre szóló munkatervének véleményezéséről 

 

1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő 
Központi Óvoda 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervét a mellékletben foglalt 
tartalommal megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. 

2) A Képviselő – testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
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Határidő: 2016. szeptember 29. 

Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

  Dr. Varga Andrea jegyző 

 
8.) Egyebek 

dr. Varga Andrea jegyző: Röviden tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, pályázati lehetőségről.  
(Jegyzőkönyv mellékletét képzi.)  

 

A 9. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 
10/A. számú jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 

 

K.m.f. 

 

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


