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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 2016. december 12. napján 

megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak: KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester 
 HROZINA LÉNÁRD alpolgármester 
 JAKUS BÉLA 
 JAKUS JÓZSEFNÉ és 
 VÉGH FERENC képviselő 
 
Hivatalból jelen van: TUNYOGINÉ DR GÁLIK ÁGNES aljegyző 
                                                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.) 
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a Képviselő-testület egyhangú 4 
igen szavazattal elfogadott. 

N A P I R E N D: 
  
1.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. 

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

 
2.) Előterjesztés az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

3.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 16/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

4.) Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

5.) Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

6.) Előterjesztés a levegőtisztaság védelmének helyi szabályiról szóló 5/2009. (II.18.) számú 
önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

7.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 
engedélyezésével való egyetértésre 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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8.) Előterjesztés a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és kezeléséről szóló közszolgáltatási 
szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

9.) Előterjesztés az ipolyszögi 1 hrsz-ú ingatlanban lévő helyiség hasznosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

10.) Előterjesztés az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos beszámoló 
elfogadására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

11.) Előterjesztés újabb antennatorony létesítésének elvi engedélyezésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

12.) Előterjesztés Az Ipolyszög Vasút u. 10. szám alatti ingatlan vételárának részletekben történő 
megfizetésére vonatkozó döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

13.) Előterjesztés Ipolyszög község 2017. január 1-től 2017. december 31-ig terjedő időszakra 
vonatkozó közvilágítási üzemeltetési szerződés megkötésére   
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

14.) Előterjesztés Bursa Hungarica pályázatok 2017/2018-as fordulójának elbírálására (zárt 
ülés) 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

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

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 
Napirendek 

 
1.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 

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

Kárdási Jánosné polgármester: Felkéri dr. Mótyánné Bálint Évát, hogy ismertesse röviden az 
előterjesztést. 
 
dr. Mótyánné Bálint Éva: Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének 
módosítására negyedik alkalommal kerül sor.  A módosítás célja bevételi többletek rendezése, 
kiadások módosítása. Természetbeni ellátásként novemberben,- idén második alkalommal -
Erzsébet utalványt igényelt és osztott szét az erre jogosultak között az önkormányzat. Ennek 
összege 366 E Ft, mely bevételi oldalon a támogatásértékű működési bevételek között, kiadási 
oldalon a szociális célú kiadások között szerepel. Önkormányzatunk az előző évekhez hasonlóan 
pályázott szociális tüzelőanyag támogatásra. A pályázaton 56 m3 tűzifára 996 E Ft támogatást 
nyertünk, mely bevételi oldalon a működési célú támogatások között, míg kiadási oldalon a 
szociális célú kiadások között szerepel. Adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázaton a kultúrház felújítására 10.000 E Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyertünk, ezért ezen összeggel bevételi oldalon a felhalmozási 
célú központi támogatások előirányzatát, míg kiadási oldalon a felújítási kiadások előirányzatát 
kellett megnövelni.  
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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 
18/2016.(XII.14.) önkormányzati rendelete 

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

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
2.) Előterjesztés az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatára 
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 
19/2016.(XII.14.) önkormányzati rendelete 

az állattartásról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
3.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
Kárdási Jánosné polgármester: A Nógrád Megyei Kormányhivatal tájékoztatott, hogy a 
közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 
törvény rendelkezései alapján a Képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvek, hangfelvételek 
és képanyagok nem selejtezhetőek, azokat 15 év megőrzés után a levéltárnak kell átadni. A 
Szabályzat felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy az erre vonatkozóan rendelkezést nem 
tartalmaz, ezért azt ezzel a szabályozással szükséges kiegészíteni.  

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
20/2016.(XII.14.) önkormányzati rendelete 

Ipolyszög Község Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 16/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

4.) Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 1 határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
306/2016. (XII.12.) határozata 

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

 felülvizsgálatáról 

 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 51/B. §-ában foglaltaknak- felülvizsgálta a 2017. január 
1-jén hatályos helyi iparűzési adóról szóló 23/2013.(XI.28.) önkormányzati rendeletét és 
megállapította, hogy az a Htv. 7. § g) pontjában foglaltaknak megfelel.   

 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2 határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
307/2016. (XII.12.) határozata 

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 22/2013.(XI.28.) önkormányzati 
rendeletének felülvizsgálatáról 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 51/B. §-ában foglaltaknak- felülvizsgálta a 2017. január 
1-jén hatályos magánszemélyek kommunális adójáról szóló 22/2013.(XI.28.) önkormányzati 
rendeletét és megállapította, hogy az a Htv. 7. § g) pontjában foglaltaknak megfelel.   

 
5.) Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 

módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: A bankváltás miatt szükséges a bankszámlaszám rendeletben 
történő átvezetése. 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
21/2016.(XII.14.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról szóló 11/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 



 5 

6.) Előterjesztés a levegőtisztaság védelmének helyi szabályiról szóló 5/2009. (II.18.) 
számú önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére 
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. 

Jakus Józsefné: A csütörtök helyett én inkábba pénteki napot javasolnék. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, melyet a Képviselő-testület 4 igen 
szavazattal elfogadott. 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
308/2016. (XII.12.) határozata 

a levegőtisztaság védelmének helyi szabályairól szóló 5/2009. (II.18.) számú rendelet 
módosításának kezdeményezéséről 

1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő testülete a 1995. évi LIII. a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló törvény 46 § (1) c) pontja alapján az 5/2009. 
(II.18.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítását 
kezdeményezi az alábbiak szerint: 

A Rendelet: 

4.§ 

(7) Az égetést a reggeli és esti talajközi inverzió (levegőréteg hőmérsékleti változása) 
miatt hétköznap és szombaton 9 és 17 óra között lehet végezni szélcsendes 
időben. Vasárnap és ünnepnap égetni tilos. 

bekezdése helyébe a következő (7) bekezdés kerül: 

(7) Az égetést a reggeli és esti talajközi inverzió (levegőréteg hőmérsékleti változása) 
miatt hétfőn és pénteken 9 és 17 óra között lehet végezni enyhe légmozgás mellett. 
Vasárnap és ünnepnap égetni tilos. 

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

megtételére. 
 

Határidő: 2017. január 30. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 dr Varga Andrea jegyző 

 
 

7.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda maximális csoportlétszám 
túllépésének engedélyezésével való egyetértésre 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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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 
309/2016. (XII.12.) határozata 

a Balassagyarmati Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 
engedélyezésével való egyetértésről 

 

1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 25. § (7) (továbbiakban: Nkt.) bekezdésben biztosított jogkörében 
eljárva, a Nkt. 4. számú melléklete rendelkezései alapján, a Balassagyarmati Központi Óvoda 
(továbbiakban: Óvoda) maximális gyermek létszám túllépésének engedélyezésével egyetért. 

2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a meghozott döntésről az Óvoda vezetőjét 
tájékoztassa, valamint hívja fel a figyelmet arra, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel a 
gyermeklétszámok év közbeni alakulását és amennyiben a Kt. alapján további fenntartói 
engedély megadása válik szükségessé, úgy az engedélyezési kérelmet haladéktalanul terjesszék 
be a fenntartóhoz. 

Határidő: 2016. december 12. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

 
8.) Előterjesztés a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és kezeléséről szóló 

közszolgáltatási szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: 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 5 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
310/2016. (XII.12.) határozata 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséről 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a települési szilárd hulladék 
gyűjtésére, szállítására vonatkozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásával a 
Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t (cg.: 12-09-002237; székhely: 2660 
Balassagyarmat, Mikszáth K. út 59.) bízza meg 2017. január 1. napjától kezdődő egy éves, 
határozott időtartamra. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására, 
valamint a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő a 2. pont tekintetében: 2016. december 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
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9.) Előterjesztés az ipolyszögi 1 hrsz-ú ingatlanban lévő helyiség hasznosítására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: Javaslom, hogy továbbra is adjuk bérbe évi 72.000.- Ft-ért. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
311/2016. (XII.12.) határozata 

az ipolyszögi, 1 hrsz-ú ingatlanban lévő helyiség hasznosításáról  

 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező, 1. hrsz-ú, 
összesen 167 m2 alapterületű ingatlanából 13 m2 területű helyiséget Jamber Hajnalka 
(Ipolyszög, Fő u. 3. szám alatti lakos) részére, bérbe adja fodrászüzlet céljára az alábbi 
feltételek szerint: 

a) a bérleti szerződés határozott időre, 2017. év január hó 1. napjától 2017. év december hó 
31. napjáig tartó időtartamra szól, 

b) a helyiség éves bérleti díja: 72.000.-Ft , 
c) a bérlő a közüzemi díjakat a bérbeadó részére számla ellenében fizeti meg. 

 

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

 

Felelős: Kárdási Jánosné  polgármester 
Határidő: a kiértesítésre 2016. december 31. 
 
10.) Előterjesztés az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás működésével 
kapcsolatos beszámoló 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. 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
312/2016. (XII.12.) határozata 

az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos beszámoló 

elfogadásáról 
 

1. Ipolyszög község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Kelet Pest és Nógrád 
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 
működésével kapcsolatos beszámolót elfogadja.   

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
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Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
 
11.) Előterjesztés újabb antennatorony létesítésének elvi engedélyezésére 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. negyedik szolgáltatóként 
szeretne belépni Magyarországon a távközlési piacra.  Ehhez saját hálózatot kívánnak kiépíteni, 
ezért a Kft részéről igényként jelentkezik, hogy Ipolyszögön is egy bázisállomást szándékozik 
kiépíteni.  

Hrozina Lénárd: Amikor Magyar Telecom Nyrt. megkereste az önkormányzatot bázisállomás 
kiépítésével kapcsolatban, akkor tartottunk egy közmeghallgatást, jelen esetben nem tartom 
szükségesnek. Döntsön a Képviselő-testület.  

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 1 tartózkodás mellett 4 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
313/2016. (XII.12.) határozata 

újabb torony építésének elvi engedélyezéséről 

 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben hozzájárul ahhoz, hogy a 
Helyi Építési Szabályzatról szóló 7/2007 (VI. 8.) rendeletének 35. § (3) bekezdése alapján a 330 
vagy a 329 hrsz-ú területeken újabb torony létesüljön. A testület kéri az erre vonatkozó 
előterjesztés elkészítését és a képviselő-testület elé terjesztését. 
 

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

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

 
12.) Előterjesztés Az Ipolyszög Vasút u. 10. szám alatti ingatlan vételárának részletekben 

történő megfizetésére vonatkozó döntés meghozatalára 
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 5 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
314/2016. (XII.12.) határozata 

az Ipolyszög, Vasút u. 10. szám alatti ingatlan vételárának részletekben történő 
megfizetéséről 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Kovács 
János (szül.: 1989.02.11.; a.n.: Alexovics Ágnes) 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 24. szám alatti 
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lakos az ipolyszögi 59. hrsz. alatt felvett, természetben 2660 Ipolyszög, Vasút utca 10. szám alatt 
található ingatlan 300.000,- Ft összegű vételárát 12 havi egyenlő részletben fizesse meg.  

2./ Amennyiben a vevő fizetési kötelezettségét az 1. pontban, illetőleg az adásvételi szerződésben 
foglaltak szerint nem teljesíti, bármely részlet megfizetésével késedelembe esik, az egész 
hátralékos követelés – kamatokkal és költségekkel együtt – egy összegben esedékessé válik és az 
önkormányzat intézkedik igénye érvényesítése iránt. 

 
Határidő a szerződés megkötésére: 2016. december 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
13.) Előterjesztés Ipolyszög község 2017. január 1-től 2017. december 31-ig terjedő 

időszakra vonatkozó közvilágítási üzemeltetési 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 5 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
315/2016. (XII.12.) határozata 

Ipolyszög Község 2017. január 1-től 2017. 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 182.880, -Ft/év árajánlatát elfogadja, és 
egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert - az előzőekben ismertetett ajánlati áron - a 
szolgáltatóval történő szerződés aláírására.   
 

A 14. és 15. napirendi pontok tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos 
anyagát a 12/A. számú jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirendek után 
 
Végh Ferenc: A Budai utcával kapcsolatban forgalmi rend változást szeretnénk. Javasolnánk, 
hogy legyen két irányú amennyiben lehetséges. 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Természetesen utána járunk és a következő testületi ülésre 
előterjesztést készítünk az anyagról. 

 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 

 

K.m.f. 

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


