
 1 

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 2017. december 19. napján 

megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester 
 HROZINA LÉNÁRD alpolgármester 
 VÉGH FERENC  
 JAKUS JÓZSEFNÉ képviselő 
  
Hivatalból jelen van: DR. VARGA ANDREA jegyző 
                                                TUNYOGINÉ DR GÁLIK ÁGNES aljegyző 
                                                MEGA GYÖRGY osztályvezető  
                                                JUHÁSZNÉ GAJZINGER ÁGNES pénzügyi osztályvezető 
 
KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 5 főből 4 fő van jelen. (Jakus Béla képviselő 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 Önkormányzatának 2018. évi átmeneti gazdálkodására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

2.) Előterjesztés a Nyugat – Nógrádi vízellátó rendszerre vonatkozó üzemeltetési szerződés 
megkötésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

3.) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Információátadási 
Szabályzatának elfogadásával való egyetértésre 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
4.) Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési terve elfogadására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

5.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

6.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (II.23.) 
határozata visszavonására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

7.) Előterjesztés szociális támogatások megállapítása iránti kérelmek elbírálására (zárt ülés) 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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Napirendek 
 
1.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzatának 2018. évi átmeneti 

gazdálkodására 
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 

21/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelete 
Ipolyszög Község Önkormányzata költségvetésének 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
2.) Előterjesztés a Nyugat – Nógrádi vízellátó rendszerre vonatkozó 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 1 határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

263/2017. (XII.19.) határozata 
a Nyugat – Nógrádi vízellátó rendszerre vonatkozó üzemeltetési szerződés 

megkötéséről 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat – Nógrádi 
ivóvízellátó rendszerre vonatkozó, bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetét a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges 

intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: 2017.december 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2 határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
264/2017. (XII.19.) határozata 

a Nyugat – Nógrádi vízellátó rendszerre vonatkozó üzemeltetési szerződés 
megkötéséről 

 
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat – Nógrádi vízellátó 

rendszer szennyvízelvezetési és - tisztítási részére vonatkozó bérleti-üzemeltetési 
szerződés tervezetét a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 

 
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges 

intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2017.december 31. 
Felelős: Kárdási Jánsoné – polgármester 

 
 

3.) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Információátadási 
Szabályzatának elfogadásával 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 határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

265/2017. (XII.19.) határozata 
a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Információátadási Szabályzatának 

megismeréséről 
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 

tartalommal megismerte Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Információátadási 
Szabályzatában foglaltakat és annak elfogadásával egyetért. 

2) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt az 
Információátadási Szabályzattal kapcsolatos intézkedések megtételére, és az egyes 
ügycsoportokra való információátadási elemek folyamatos kiegészítésével. 

 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: dr Varga Andrea jegyző 

 
4.) Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési terve elfogadására 

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. 
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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 

266/2017. (XII.19.) határozata 
Balassagyarmat Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei, a 

Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok 
2018. 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 2018. 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 

 
 

5.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: Előterjesztésben szereplő határozatot módosítani kellett. Az ülés 
megkezdésekor kiosztásra kerülő határozati javaslatok kerülnek megtárgyalásra. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 1 határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
267/2017. (XII.19.) határozata 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés  
megkötéséről 

 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási feladatok ellátására a Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (cgj.: ; székhely: 2100 
Gödöllő, Dózsa György út 69.; adószám: 25894259-2-13) kíván közszolgáltatási szerződést kötni 
2018. január 1. napjától kezdődő egy éves, határozott időtartamra azzal, hogy a közszolgáltató a 
hulladék rendszeres gyűjtését, szállítását és kezelésre történő átadását a Balassagyarmati 
Városüzemeltetési Nkft. (cg.: 12-09-002237; székhely: 2660 Balassagyarmat, Mikszáth K. út 59.) 
alvállalkozóként történő bevonásával végzi. 
 
2./ Abban az esetben, ha az 1. pontban foglalt közszolgáltatási szerződés bármely okból nem jön 
létre, Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő–testületének 268/2017. (XII.19.) határozata 
szerint kell eljárni. 
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3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására, 
valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
 

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

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

 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
268/2017. (XII.19.) határozata 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséről 
 

1./ Ipolyszög község Önkormányzatának Képviselő–testülete felkéri a polgármestert, hogy - 
amennyiben a 267/2017 (XII.19.) határozatban foglaltak határidőben nem teljesülnek - a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása érdekében folytasson tárgyalásokat a 
Szelektív Nonprofit Kft-vel ( Tura, 0272 hrsz) 2018. január 1. napjától kezdődő egy éves, 
határozott időtartamra vonatkozó szerződéskötés tárgyában azzal, hogy a közszolgáltató a 
hulladék rendszeres gyűjtését, szállítását és kezelésre történő átadását a Balassagyarmati 
Városüzemeltetési Nkft. (cg.: 12-09-002237; székhely: 2660 Balassagyarmat, Mikszáth K. út 59.) 
alvállalkozóként történő bevonásával végzi. 

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

Határidő: 2018. január 10. 
Felelős:Kárdási Jánosné polgármester 
 
6.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. 

(II.23.) határozata visszavonására 
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 4 igen szavazattal elfogadott. 

 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
269/2017. (XII.19.) határozata 

a 20/2017. (II.23.) számú határozatának visszavonásáról 

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2017. (II.23.) számú 

határozatát visszavonja.  
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nógrádmarcali hulladéklerakó 
használatáért járó bérleti díj Ipolyszög Község Önkormányzatát illető részére vonatkozó 
igényt teljes egészében érvényesítse, az ennek érdekében szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 

 

Határidő:  2018. július 30. 
Felelős:Kárdási Jánosné polgármester 
  dr. Varga Andrea jegyző 
 

Napirendek után 

Juhászné Gajzinger Ágnes: Az elmúlt ülésen a költségvetés módosítás kapcsán megbeszéltük, 
hogy az előző évek gyakorlatától eltérően, a tűzifát még ez évben kiosztjuk a rászorulóknak, ez 
viszont azt eredményezi, hogy az idei szociális előirányzatot terheli az 1 000.-Ft +ÁFA/m3 tűzifa 
önerő, és a tűzifa szállításának költsége, ami megközelítőleg 350 -400 e Ft jelentene. Sajnos ez 
nem fog megvalósulni az idei évben, mivel nem találtunk olyan szállítót, aki teljesíteni tudja a 
szállítást. Így a szociális tűzifa jövőre kerül kiosztásra.  

 

A 7. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 
12/A. számú jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 

 
 

K.m.f. 

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


