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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 2017. november 29. napján 

megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester 
 HROZINA LÉNÁRD alpolgármester 
 JAKUS BÉLA 
 VÉGH FERENC  
 JAKUS JÓZSEFNÉ képviselő 
  
Hivatalból jelen van: TUNYOGINÉ DR GÁLIK ÁGNES aljegyző 
                                                JUHÁSZNÉ GAJZINGER ÁGNES pénzügyi osztályvezető 

DR MÓTYÁNNÉ BÁLINT ÉVA vezető főtanácsos 
 
KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 5 főből 4 fő van jelen. (Hrozina Lénárd alpolgármester jelezte, hogy késni fog az 
ülésről.) Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a Képviselő- testület 4 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
N A P I R E N D: 
 
1.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. 

(II.27.) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

2.) Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 23/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

3.) Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 22/2013. (XI.28.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

4.) Előterjesztés Ipolszög község belterületi útjainak 2017-2018. évi síkosságmentesítéséről 
szóló vállalkozási szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

5.) Előterjesztés Ipolyszög község 2018. január 1-től 2018. december 31-ig terjedő időszakra 
vonatkozó közvilágítási villamos energia vásárlási szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

6.) Előterjesztés Ipolyszög község 2018. január 1-től 2018. december 31-ig terjedő időszakra 
vonatkozó közvilágítási üzemeltetési szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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7.) 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 
 

8.) Előterjesztés a Központi Óvoda intézményi dokumentumainak jóváhagyásával való 
egyetértésre 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

9.) Előterjesztés a Közösségi ház tetőszerkezete felújításának kivitelezésére árajánlatok 
bekérésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

10.) Előterjesztés Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatával való egyetértésre 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

11.) Előterjesztés a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településkép védelméről szóló 
rendelet megalkotására  
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

12.) Előterjesztés Bursa Hungarica pályázatok 2018/2019-es fordulójának elbírálására (zárt 
ülés) 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

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

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Napirendek 
 

1.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II.27.) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester köszönti Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezetőt. Megkérdezi 
kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az anyaghoz? 

Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető: Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
rendeletének módosítására negyedik alkalommal kerül sor. A módosítást központi költségvetésből 
származó támogatások és azok felhasználása teszi szükségessé. Ezek: az Erzsébet utalvány, 
szociális tűzifa, és a „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatására” című pályázaton elnyert 1 250 eFt. A pályázaton elnyert támogatás felhasználásával 
kapcsolatban önkormányzatnál kifejezetten aktuális feladat, az óvoda vizesblokk felújítása. 
Továbbá a költségvetési főösszeget nem érintő módosítás az Ipolyszögi Sportegyesület 200 eFt-
os támogatása. Még annyi megjegyzésem lenne a szociális tűzifával kapcsolatban, hogy az előző 
évekhez hasonlóan az önkormányzat pályázott szociális tüzelőanyag támogatásra. A pályázaton 75 
m3 tűzifára 1334 E Ft támogatást nyertünk, az előző évek gyakorlatától eltérően a tűzifát még ez 
évben szeretnénk a rászorulóknak kiosztani, ez viszont azt eredményezi, hogy az idei szociális 
előirányzatot terheli az 1 000.-Ft +ÁFA/m3 tűzifa önerő, és a tűzifa szállításának költsége. Tehát 
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megközelítőleg 350 -400 eFt saját erőt kell biztosítanunk erre a célra a szociális támogatások 
előirányzatából. 

Jakus Béla: A tűzifa szállítási költségét km-ben állapítják meg? 

Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető: Nem, m3-ben állapítják meg, de a szállítási költséget 
felháborítónak tartom. Most tartunk 3000 Ft+ ÁFA/m3-nél. Minket a szécsényi erdészethez 
irányítottak, tehát a fa effektív Szügyben lesz kivágva és onnét, fogják kiszállítani az 
önkormányzatnak.  

Jakus Béla: Arra van lehetőség, hogy ezt a fa mennyiséget lejjebb vigyük? 

Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető: Mutatók alapján 108 m3-re lehetett beadni a 
pályázatot és ebből kaptunk 75 m3-t.  

Jakus Béla: Miért adtuk, be 108 m3-re? 

Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető: Ez úgy működik, hogy a rendszer mutatószámokat 
kér és ennek alapján megmondja, hogy mennyire vagyok jogosult és ő dönt arról a mennyiségről, 
amit megkapok.  

Jakus Béla: Ezt én maximálisan felháborítónak tartom, hogy olyan mennyiségű fa kerül ingyen 
kiosztásra ráadásul olyan családoknak, akik a mai nap is fát loptak. Mert amit megkapnak szociális 
tűzifát, azt ők értékesítik.   

Kárdási Jánosné polgármester: Abból nagy felháborodás lenne, ha nem lenne tűzifa.  

Jakus Béla: Csak gondoljunk bele, hogy 26 m3 került kiosztásra 2015.-ben, tavaly már 50 m3, 
idén pedig 75 m3. Jövőre meg lesz 300 m3? 

Dr. Mótyánné Bálint Éva: Nem. Az igényelhető mennyiség az önkormányzat 2016. évi 
közfoglalkoztatási létszám adatának illetve a 2017. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti 
korcsoportos adatának együttes száma alapján kerül meghatározásra. 

 Jakus Béla: Értem. 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
17/2017.(XII.01.) önkormányzati rendelete 

Ipolyszög Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 27.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
2.) Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 23/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet 

módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 



 4 

Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti 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 
18/2017.(XII.01.) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról szóló 23/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet  
módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

3.) Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 22/2013. (XI.28.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti 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 
19/2017.(XII.01.) önkormányzati rendelete 

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 22/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Megérkezett Hrozina Lénárd alpolgármester, így a képviselők száma 5 főre emelkedett. 

4.) Előterjesztés Ipolszög község belterületi útjainak 2017-2018. évi 
síkosságmentesítéséről szóló vállalkozási szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: Próbáltam érdeklődni a környező településeken, hogy ki tudna 
ebben nekünk segíteni. Az Önkormányzat évek óta a téli síkosságmentesítési feladatait Magyar 
Közút Zrt-vel kötött megállapodás alapján látta el. A Magyar Közút azonban a 
síkosságmentesítési feladatokat csak az országos közutak letakarítása urán tudja vállalni, ezért más 
vállalkozó bevonásával terveznénk a síkosságmentesítési feladatok ellátását. A térségben az Ipoly 
Erdő Zrt. rendelkezik olyan gépi kapacitással, amivel a feladat ellátható. 
 
Jakus Béla: Azt szeretném megkérdezni, hogy ez a 12.000.- forint, ez per órát jelentene? 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Igen.  
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Jakus Béla: A 12.000.- forint bruttó vagy nettó? 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Nettó. 
 
Jakus Béla: Ebben az összegben benne van a sózás is? 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Nincs benne. 
 
Jakus Béla: Szerintem ezt átgondolhatnánk. 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A síkosságmentesítési feladatot el kell látni, kell kötnünk 
valakivel szerződést, hogyha leesik a hó, tudjon kinek szólni az önkormányzat. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Próbáljuk ki, és ha működik, akkor maradunk ennél.  
 
Jakus Béla: Rendben. 

 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
223/2017. (XI.29.) határozata 

Ipolyszög község belterületi útjainak 2017-2018. évi síkosságmentesítéséről szóló 
vállalkozási szerződés megkötéséről 

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy Ipolyszög község belterületi útjainak 2017-2018. évi téli síkosságmentesítéséről szóló 
vállalkozási szerződést a 12.000,-Ft/ó ajánlati áron Az Ipoly Erdő Zrt- vel aláírja.   

2. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
2018. évi költségvetésbe kerüljön beépítésre 500 eFt keretösszeg a téli síkosság mentesítés 
biztosítására. 

Felelős:  Kárdási Jánosné Polgármester 
Határidő.  1. pontban 2017. december 10. 2. pontban 2018.február 15.  

 

5.) Előterjesztés Ipolyszög község 2018. január 1-től 2018. december 31-ig terjedő 
időszakra vonatkozó közvilágítási villamos energia vásárlási szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Az MVM Partner Zrt. 2017. évben a villamos energiát 
14,50 Ft/kWh áron értékesítette. 2018. évre megküldött árajánlatuk 14,90 Ft/kWh árról szól. Más 
szolgáltatóktól nem kaptunk kedvezőbb ajánlatot. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Egy kicsit emelkedett az ár, de úgy gondolom, ez még belefér, 
javaslom elfogadásra. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 
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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
224/2017. (XI.29.) határozata 

Ipolyszög Község 2018. január 1-től 2018. 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 Partner Zrt. 14,90 Ft/kWh árajánlatát elfogadja, és 
egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert - az előzőekben ismertetett ajánlati áron, 2018. január 1. 
napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időszakra - a szolgáltatóval történő szerződés 
aláírására.  
 
Felelős:  Kárdási Jánosné Polgármester 
Határidő. 2017. december 05.  

 
6.) Előterjesztés Ipolyszög község 2018. január 1-től 2018. december 31-ig terjedő 

időszakra vonatkozó közvilágítási üzemeltetési szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti 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 5 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
225/2017. (XI.29.) határozata 

Ipolyszög Község 2018. január 1-től 2018. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó 
közvilágítási üzemeltetési szerződés megkötéséről 

 
Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közvilágítás üzemeltetés 
vonatkozásában a BP GAMMA - KOLOR KFT Bruttó 210.312, -Ft/év árajánlatát elfogadja, és 
egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert - az előzőekben ismertetett ajánlati áron, 2018. január 
1.napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időszakra - a szolgáltatóval a mellékelten csatolt 
szerződés aláírására. 
 
Felelős:  Kárdási Jánosné Polgármester 
Határidő. 2017. december 15.    

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

 



 7 

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
20/2017.(XII.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 módosításáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

8.) Előterjesztés a Központi Óvoda intézményi dokumentumainak jóváhagyásával való 
egyetértésre 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

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

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 1 határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
226/2017. (XI.29.) határozata 

a Központi Óvoda pedagógiai programjának jóváhagyására való egyetértésről 
 
1.Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Balassagyarmat Város 
Önkormányzata fenntartásában működő Központi Óvoda pedagógiai programját a határozati 
javaslat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyásával. 
 
2.A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét és a 
dokumentumot záradékkal lássa el. 
 
Határidő: 2017. december 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2 határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
227/2017. (XI.29.) határozata 

a Központi Óvoda szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról 
 
1.Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Balassagyarmat Város 
Önkormányzata fenntartásában működő Központi Óvoda szervezeti és működési szabályzatát a 
határozati javaslat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyásával. 
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2.A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét és a 
dokumentumot záradékkal lássa el. 
 
Határidő: 2017. december 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 
9.) Előterjesztés a Közösségi ház tetőszerkezete felújításának kivitelezésére árajánlatok 

bekérésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Nekem az a problémám, hogy 
megint ugyanazoktól kérünk be árajánlatot. Attól tartok, hogy nem fognak ajánlatot tenni. 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Jegyző asszonnyal egyeztetünk az ügy kapcsán. Nekem is 
pont ugyan ez volt a problémám. Jegyző asszony azt mondta, hogy mivel nem olyan pályázatról 
van szó, ahol kellene követnünk valamilyen pályázati előírást, ezért úgy is dönthet a testület, hogy 
hirdessük meg. Így talán nagyobb lesz az érdeklődés a felhívásra. Nagyobb szabadsága van az 
önkormányzatnak. Jobb esélyeink lennének. 

Kárdási Jánosné polgármester: Igen, ez így jobb lenne. 

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Azt kellene megmondani, hogy hogyan hirdessük meg.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Ipoly televízió. 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Nógrád megyei hírlap is szóba jöhet.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Akkor legyen meghirdetve a kivitelezés az Ipoly televízióban és a 
Nógrád hírlapban. Javaslom, hogy a határozati javaslatot ennek megfelelően módosítsuk. 

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a módosított határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
228/2017. (XI.29.) határozata 

a Közösségi ház tetőszerkezete felújításnak kivitelezésére árajánlatok bekéréséről 

1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Közösségi ház tetőszerkezetének felújításához kapcsolódó kivitelezési munkálatokra, 
tárgyalásos eljárás keretében, hirdetés útján ajánlattevőket kérjen fel. A hirdetéseket az 
Önkormányzat a Nógrád Hírlapban és az Ipoly televízión keresztül teszi közzé.  

 

2.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
tárgyalásos eljárás lefolytatására. 

 
Határidő az ajánlatkérési dokumentáció kiküldésére: 2017. december 10. 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 
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10.) Előterjesztés Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatával való egyetértésre 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
229/2017. (XI.29.) határozata 

a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
felülvizsgálatával való egyetértésre 

1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal egyetért a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának felülvizsgálatával. 

2.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt 
a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő 2017. december 10. 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

 
11.) Előterjesztés a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településkép védelméről 

szóló rendelet megalkotására  
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A településnek meg kell alkotnia a településképi arculati 
kézikönyvét, és a településkép védelmi rendeletét. A településképi arculati kézikönyvek célja, hogy 
segítséget nyújtson az építkezni szándékozóknak, jó példák felmutatásával támogassa a házukat 
felújítani, bővíteni készülőket. Ami még fontos, hogy az arculati kézikönyvet, és a 
rendelettervezetet végső elfogadásuk előtt széleskörű társadalmi egyeztetésre kell bocsátani. 
Ennek módja, a hatályos partnerségi egyeztetés szabályait rögzítő rendelet szerint a tervezeteknek 
a honlapra történő feltöltése azzal a felhívással, hogy azok tartalmához mindenki szóljon hozzá. 
Előzőeken kívül, a Lechner tudásközpont hivatalos elektronikus felületén keresztül le kell 
folytatni a jogszabályban meghatározott körben a szakhatósági egyeztetést is, melynek 21 nap a 
határideje. Ezt követően kerülhet a Képviselő-testület elé végső jóváhagyásra.  

 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
230/2017. (XI.29.) határozata 

a Településképi Arculati Kézikönyv és a településkép védelmi rendelet 
 megalkotásáról 

 
1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Településképi 

Arculati Kézikönyv és Településkép védelmi rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést. 
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2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a partnerségi egyeztetés szabályai 

szerint, a település honlapjára történő feltöltéssel bocsássa a tervezeteket széleskörű 
társadalmi vitára, majd a vélemények beérkezését, és a szükségesnek vélt átdolgozást 
követően terjessze jóváhagyásra a következő képviselő-testületi ülés elé. 

 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
 

A 12 és 13. napirendi pontok 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 


