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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22. 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 
 
Meghívottként jelen van:      KOVÁCS JÁNOSNÉ Roma Nemzetiségi Önkormányzat        

képviselője 
  
KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, minden képviselő jelen van. Jegyzőkönyvvezetésre felkéri Gramantik Esztert. 

A polgármester szavazásra bocsátja az ülés napirendjét, melyet a jelenlévők egyhangú 5 igen 
szavazattal elfogadtak. 

 

N A P I R E N D:  

 

1.) Előterjesztés az Ipolyszögi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közmunkaprogramjának 
támogatására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
2 a) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarc és Ipolyszög Étkeztetési, Családsegítő és 

Gyermekjóléti Társulás 2014 – 2015 évi beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
2 b) Előterjesztés a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat feladataiban bekövetkező változások 

miatti felülvizsgálatra 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
3.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 

2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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Napirendek 
 

1.) Előterjesztés az Ipolyszögi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
közmunkaprogramjának támogatására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
dr. Varga Andrea jegyző: Ismerteti az előterjesztést.  

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
128/2015. (X.22.) határozata 

az Ipolyszögi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közmunkaprogramjának támogatásáról 
 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Ipolyszögi 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat közmunkaprogram benyújtására vonatkozó igényét, 
melyet Ipolyszög Község Önkormányzata az alábbi feltételek mellett támogat: 

- a közmunkában résztvevők száma maximum 16 fő 
- Ipolyszög Község Önkormányzata a közmunkaprogram ellátásához szükséges tárgyi 

eszközöket – saját tulajdonában lévő eszközökből – az ezirányú rendelkezésükre álló 
kapacitás mértékéig biztosítja 

- Ipolyszög Község Önkormányzata a közmunkaprogramból eredően esetlegesen 
felmerülő, az Ipolyszögi Roma Nemzetiségi Önkormányzatot terhelő fizetési 
kötelezettségeként maximum 200.000 forintos keretösszegig helytáll, azzal, hogy 
ezirányú esetleges támogatásuk visszafizetésének módjáról Ipolyszög Község 
Önkormányzata és az Ipolyszögi Roma Nemzetiségi Önkormányzat külön 
megállapodásban rendelkezik 

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az 
Ipolyszögi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való megállapodás aláírására. 

2 a) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarc és Ipolyszög Étkeztetési, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Társulás 2014 – 2015 évi beszámolójának elfogadására 
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.  

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
129/2015.(X.22.) határozata  

a Balassagyarmat, Patvarc és Ipolyszög Étkeztetési, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Társulás 2014 – 2015 évi beszámolójának elfogadásáról 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt 
tartalommal elfogadja a Balassagyarmat, Patvarc és Ipolyszög Étkeztetési, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Társulás 2014 – 2015 évi beszámolóját. 
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2 b) Előterjesztés a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat feladataiban bekövetkező 

változások miatti felülvizsgálatra 
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 
130/2015.(X.22.) határozata  

a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat feladataiban bekövetkező változás miatti 
felülvizsgálatról 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt 
tartalommal elfogadja a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat feladatiban 2016. január 1. napjától 
bekövetkező változás miatt a szolgálat jelenlegi működésére vonatkozó felülvizsgálatot.  

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a felülvizsgálat valamint 
jogszabályváltozás okán szükségessé váló módosításokat a soron következő képviselő-testületi 
ülésre terjessze be. 
 
3.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzat és irányítása alá tartozó 

költségvetési szervei 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester ismerteti röviden az előterjesztést.  

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
131/2015.(X.22.) határozata  

Ipolyszög Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról  

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. 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 

 

A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja. 

 

k.m.f. 

 

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


