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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 27. napján 

megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak: KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester 
 HROZINA LÉNÁRD alpolgármester 
 JAKUS JÓZSEFNÉ és 
 VÉGH FERENC képviselő 
 
Hivatalból jelen van: DR. VARGA ANDREA jegyző 
 TUNYOGINÉ DR GÁLIK ÁGNES aljegyző 
                                                 
 
KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 5 főből 4 fő van jelen. (Jakus Béla képviselő igazoltan van távol.) Megkérdezi, 
hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja „Előterjesztés a Börzsönygáz Kft. végelszámolással történő 
megszüntetésére” című napirendi pont felvételére vonatkozó javaslatot, a napirendi pont a zárt 
ülés előtt kerül megtárgyalásra, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosítással együtt, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 4 igen szavazattal elfogadott. 

N A P I R E N D:  
 
1.) Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 8/2016. (IV.29) 

önkormányzati rendelet módosítására  
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
2.) Előterjesztés a 14/13 hrsz alatt lévő beépítetlen területből részterület használatára kötött 

szerződés meghosszabbítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

3.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési 
szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok 2017. évi 
belső ellenőrzési tervének jóváhagyására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

4.) Előterjesztés a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 7/2015. (IV.02.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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5.) Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

6.) Előterjesztés az egészségügyi alapellátás körébe tartozó gyermek és felnőtt központi orvosi 
ügyelet ellátására vonatkozó szerződés módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

7.) Előterjesztés a FIDO Állatmentő Alapítvány támogatására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

8.) Előterjesztés Ipolyszög község belterületi útjainak 2016-2017. évi téli síkosságmentesítéséről 
szóló vállalkozási szerződés megkötésére    
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

9.) Előterjesztés az Ipolyszög Vasút u. 10. szám alatti ingatlannal kapcsolatos kérelem 
elbírálására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

10.) Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer karbantartására vonatkozó szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

11.) Előterjesztés a Börzsönygáz Kft. végelszámolással történő megszüntetésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
12.) Előterjesztés szociális támogatások megállapítása iránti kérelmek elbírálására (zárt ülés) 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 
Napirendek 
 
1.) Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 8/2016. 

(IV.29) önkormányzati rendelet módosítására  
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 rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
15/2016.(X.31.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 
8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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2.) Előterjesztés a 14/13 hrsz alatt lévő beépítetlen területből részterület használatára 
kötött szerződés meghosszabbítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. Javaslom a szerződés 
meghosszabbítását. 

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
276/2016. (X.27.) határozata 

a 14/13 hrsz alatt lévő beépítetlen területből részterület használatára  
kötött szerződés meghosszabbításáról 

  

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ipolyszög Község 
Önkormányzata tulajdonát képező 14/13 hrsz-ú 1 ha 5071 m2 területből Tóth László 
Ipolyszög, Fő u. 12. szám alatti lakos részére a határozat mellékletét képező -straffozással 
jelölt- részterület használatát  -térítésmentesen- az alábbi feltételekkel hosszabbítja meg:  

 

a) a használat időtartama: 2016. október 01-től – 2018. év szeptember hó 30. napjáig 
tart, 

b) a részterület használatáért a használó a használt területet köteles gondozni, 
tisztántartani évente szükség szerint, de legalább négy alkalommal a gyommentesítést 
elvégezni, 

c) a területen felépítményt nem létesíthető, a terület használata másnak nem engedhető 
át, 

d) a szerződést az önkormányzat 3 hónapos felmondási idővel önkormányzati érdekből 
felmondhatja, 

e) a szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a használó semmiféle 
költségtérítésre nem tarthat igényt, 

f) a területre szóló használati szerződés meghosszabbításáról -kérelem alapján- a 
Képviselő-testület dönt.  

 

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

Felelős:  Kárdási Jánosné polgármester 
Határidő:  a kiértesítésre: 2016. november 15. 

 
3.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó 

költségvetési szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó 
önkormányzatok 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: A Belső ellenőr tevékenységét a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  és a 
Belsőellenőrzési kézikönyv alapján végzi. A kézikönyv két évente felülvizsgálatra kerül. Győriné 
Új Mária belső ellenőr a kézikönyv felülvizsgálatát elvégezte és a felülvizsgált tartalommal a 
kézikönyv jóváhagyásra került. 



 4 

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

277/2016. (X.27.) határozata 
Balassagyarmat Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei, a 

Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok 
2017. 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 2017. 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 

 
4.) Előterjesztés a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 7/2015. (IV.02.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Díjmeghatározás került pontosításra tételenként. 

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
16/2016.(X.31.) önkormányzati rendelete 

a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 7/2015.(IV.02.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
5.) Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. 
(II.26.) önkormányzati rendelet módosítására 
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 rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
17/2016.(X.31.) önkormányzati rendelete 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
6.) Előterjesztés az egészségügyi alapellátás körébe tartozó gyermek és felnőtt 

központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szerződés módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: A Régió Ügyelet Nonprofit Kft jelezte, hogy a cég jogutódlással 
megszűnt beolvadt az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Kft-be. Ennek átvezetése szükséges a szerződésen, egyebekben a szerződés változatlan 
tartalommal hatályba marad. 

 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
278/2016. (X.27.) határozata 

az egészségügyi alapellátás körébe tartozó gyermek és felnőtt központi orvosi ügyelet 
ellátása vonatkozó szerződés módosításáról 

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás körébe 

tartozó gyermek és felnőtt központi orvosi ügyelet ellátása tárgyában megkötött szerződés 
módosításához hozzájárul az alábbiak szerint: 
A szerződő fél – jogutódlás következtében az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft 
 

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

 
Határidő: 2016. november 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

7.) Előterjesztés a FIDO Állatmentő Alapítvány támogatására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
Kárdási Jánosné polgármester: A közelmúltban több esetben vettük igénybe az alapítvány 
segítségét a községünkben talált kóbor ebek befogásával és elszállításával kapcsolatban, javaslom, 
hogy az önkormányzat 50.000 Ft összeggel támogassa az alapítvány munkáját, elősegítve ezzel 
céljaik megvalósítását, egyben ezen önkormányzati feladat eredményesebb ellátását. 
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A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

279/2016. (X.27.) határozata 
a FIDO Állatmentő Alapítvány támogatásáról 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 50.000 Ft.- azaz ötvenezer forinttal 
támogatja a FIDO Állatmentő Alapítványt ( 2660 Balassagyarmat, Kossuth u. 56.).  

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

Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
8.) Előterjesztés Ipolyszög község belterületi útjainak 2016-2017. évi téli 

síkosságmentesítéséről szóló vállalkozási szerződés megkötésére    
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: Önkormányzatunk évek óta a téli síkosságmentesítési feladatait 
Magyar Közút Zrt-vel kötött megállapodás alapján látja el. Ezért javaslom a 2016-2017. téli 
időszakra is a Magyar Közút Zrt –vel a szerződés megkötését. 

 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
280/2016. (X.27.) határozata 

Ipolyszög község belterületi útjainak 2016-2017. évi síkosságmentesítéséről szóló 
vállalkozási szerződés megkötéséről    

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ipolyszög község belterületi 

útjainak 2016-2017. évi téli síkosságmentesítéséről szóló a Magyar Közút Zrt-vel kötendő 
vállalkozási szerződést a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja és 
felhatalmazza a polgármestert, a vállalkozási szerződés aláírására.   

 
 
 

2. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
2017. évi költségvetésbe kerüljön beépítésre 500 eFt keretösszeg a téli síkosság mentesítés 
biztosítására. 

 
9.) Előterjesztés az Ipolyszög Vasút u. 10. szám alatti ingatlannal kapcsolatos kérelem 

elbírálására 
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 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

281/2016. (X.27.) határozata 
az Ipolyszög, Vasút u. 10. szám alatti ingatlannal kapcsolatos kérelem elbírálásáról 

 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács János (szül.: 1989.02.11.; 
a.n.: Alexovics Ágnes) ipolyszögi lakosnak az 2660 Ipolyszög, Vasút utca 10. szám alatti ingatlan 
bérbeadására vonatkozó kérelmét elutasítja. 
 
2./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlant Ipolyszög Község 
Önkormányzata 300.000,- Ft, azaz: Háromszázezer forint vételár ellenében ajánlja fel megvételre 
Kovács János és családja részére azzal, hogy a vevőnek tudomásul kell vennie, hogy a Nógrád 
Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatala NO-01D/01/99-4/2016 iktatószámú, 
201600020476 ÉTDR azonosító számú határozatában előírt bontási kötelezettség a tulajdonjog 
átszállásával őt terheli.  
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse, egyben 
felhatalmazza őt a 2. pontnak megfelelő tartalmú adásvételi szerződés aláírására és a szükséges 
intézkedések megtételére.  
 
Határidő: 2016. november 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
10.) Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer karbantartására vonatkozó szerződés 

megkötésére 
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 4 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
282/2016. (X.27.) határozata 

térfigyelő kamerarendszer karbantartására vonatkozó szerződés megkötéséről 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a térfigyelő kamerarendszer 
karbantartása tárgyában, a határozat mellékletében foglalt tartalommal karbantartási 
szerződést köt a Balassa-Security Kft-vel (2660 Balassagyarmat, Óváros tér 26.). 

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

Határidő: 2016. október 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 
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11.) Előterjesztés a Börzsönygáz Kft. végelszámolással történő megszüntetésére 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester ismerteti röviden az előterjesztést.  

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

283/2016. (X.27.) határozata 
a Börzsönygáz Kft. végelszámolással történő megszüntetéséről  

 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Börzsönygáz 
Önkormányzati Gázkereskedelmi és Energetikai Korlátolt Felelősségű Társaság (Cgj.: 13 09 
119975; székhely: 2628 Szob, Szent Imre utca 12.; adószám: 14306725-2-13 2016) taggyűlésének 
1./2016. (IX.14.) számú határozatában foglaltakkal, támogatja a társaság végelszámolás útján 
történő, jogutód nélküli megszüntetését. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határidő: 2016. november 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 

A 12. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 
11/A. számú jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 

 

K.m.f. 

 

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


