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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24. 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 
                                                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 igazoltan van távol.) 
Jegyzőkönyvvezetésre felkéri Gramantik Esztert. 

A polgármester szavazásra bocsátja az ülés napirendjét, melyet a jelenlévők egyhangú 4 igen 
szavazattal elfogadtak. 

N A P I R E N D:  

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

 
2.) Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 22/2013. (XI.28.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
3.) Előterjesztés Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2014 – 2015 évi beszámolójának 

elfogadására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
4.) Előterjesztés Hrozina Lénárd alpolgármester tiszteletdíjáról való lemondás 

tudomásulvételére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
5.) Előterjesztés az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás 2016. évi működésének 

finanszírozásáról 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
6.) Előterjesztés a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat feladataiban bekövetkező változások 

miatti döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
7.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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8.) Előterjesztés Ipolyszög község belterületi útjainak 2015-2016. évi téli síkosságmentesítéséről 

szóló vállalkozási szerződés megkötésére    
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

9.) Előterjesztés Ipolyszög község közvilágításáról 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

10.) 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 

 
11.) Előterjesztés Bursa Hungarica pályázatok 2016/2017-es fordulójának elbírálására (Zárt 

ülés) 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

12.) Előterjesztés a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programjábanvaló részvétel támogatására     (Zárt ülés) 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

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

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Napirendek 

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

dr. Varga Andrea jegyző: Pontosítások történtek a rendeletben. Pénzügyi kihagyása nincs. 
Fogalmakat pontosítottunk. 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
15/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete 

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

 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
2.) Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 22/2013. (XI.28.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
16/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete 

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

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
3.) Előterjesztés Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 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. 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
132/2015.(XI.24.) határozata  

Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2014 – 2015 évi beszámolójának 
elfogadásáról  

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt 
tartalommal elfogadja Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulásának 2014 – 2015 évi 
beszámolóját. 
 
4.) Előterjesztés Hrozina Lénárd alpolgármester tiszteletdíjáról való lemondás 

tudomásulvételére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: Alpolgármester úr nyilatkozatot nyújtott be miszerint 
alpolgármesteri tisztsége ellátásáért megállapított havi tiszteletdíjáról valamint az ezzel együtt 
megállapított költségtérítésről lemondott 2015. november 16. napjától. Az alpolgármesteri 
tisztségét a továbbiakban mindenféle juttatás nélkül kívánja vállalni. 

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
133/2015.(XI.24.) határozata  

Hrozina Lénárd alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről 

1.  Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. §. (2) bekezdése alapján 
Hrozina Lénárd alpolgármester írásban benyújtott nyilatkozata alapján, részére a megállapított 
tiszteletdíj valamint költségtérítés kifizetését megszünteti. 

2.  A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 Határidő: 2015. november 30. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
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5.) Előterjesztés az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás 2016. évi működésének 

finanszírozásáról 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

dr. Varga Andrea jegyző: Egy állandó éves tagdíj került meghatározásra, ami 120,- Ft/lakos/év 
mértékű. Idő közben úgy tűnik, hogy sikerült nyerni olyan pályázatokon -ahol fél év múlva 
legkésőbb- bevételt is eredményezne, és ebből fenn tudják magukat tartani, de ezt a félévet még 
kérik a Társulás tagjaitól. 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
134/2015.(XI.24.) határozata  

az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás 2016. évi működésének finanszírozásáról 

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 

Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulásban 2016. évi I. félévére vonatkozóan a tagdíjfizetési 
kötelezettség legfeljebb 60,- Ft/lakos/félév mértékben visszaállításra kerüljön.  

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e döntésről az Ipoly-táj 

Területfejlesztési Társulást tájékoztassa. 
 
Felelős:  Kárdási Jánosné polgármester 
Határidő:  2015. december 31. 

 
6.) Előterjesztés a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat feladataiban bekövetkező 

változások miatti döntések 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 4 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
135 A/2015.(XI.24.) határozata  

a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat feladataiban bekövetkező változás miatti 
döntések meghozataláról 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő – testülete egyetért azzal, hogy a 
Balassagyarmaton mint járásszékhelyen létrehozásra kerülő Gyermekjóléti és családsegítő központ 
feladatait önálló szervezeti egységként a Gazdasági és műszaki ellátó szervezethez integráltan látja 
el 2016. január 1. napjától. E szervezet kereteiben kerülnek ellátásra Balassagyarmat központtal a 
Balassagyarmat, Patvarc és Ipolyszög településeken biztosításra kerülő gyermekjóléti és 
családsegítő szolgáltatási feladatok is. A Képviselő-testület egyetért azzal – figyelemmel a 2. és 3. 
pontban foglaltakra -, hogy a Balassagyarmat, Patvarc és Ipolyszög Gyermekjóléti, Családsegítő és 
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Étkezési Társulásban foglalkoztatott személyek áthelyezéssel átkerüljenek a további feladatellátás 
érdekében az önkormányzat által fenntartott intézményekhez. (Gazdasági és műszaki ellátó 
szervezethez, valamint 1 fő a Szent Erzsébet Idősek otthonához)  

2. A Képviselő-testület felkéri a Gazdasági és műszaki ellátó szervezet vezetőjét, hogy az alapító 
okiratban szükséges módosítások átvezetését kezdeményezze, valamint, hogy a működési 
engedély kiadásához szükséges eljárást megindítsa. 

3. A képviselő-testület az étkeztetés mint szociális alapellátás feladatait 2016. január 1. napjától a 
Szent Erzsébet Idősek otthonával kötött megállapodás útján kívánja biztosítani. A képviselő-
testület felkéri az intézményvezetőt az alapító okirat és a szakmai dokumentumok módosításának 
kezdeményezésére, valamint a működési engedély módosításának kezdeményezésére. 
 
Határidő: 2015. november 30. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
135 B/2015.(XI.24.) határozata  

Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Társulás megszüntetéséről 

 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési, Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás 
2015. december 31. 2016. január 1. fordulónappal közös megegyezéssel megszüntetésre 
kerüljön. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulás közös megegyezéssel történő 
megszüntetésére Balassagyarmat és Patvarc települések azonos tartalmú döntésének 
meghozatala esetén van mód. 
 

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

Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
         dr. Varga Andrea jegyző 

 
7.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi 

Programjának felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
136/2015.(XI.24.) határozata  

Ipolyszög Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának  
felülvizsgálatáról 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-ának megfelelően a 
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Helyi Esélyegyenlőségi Program 2 évente előírt felülvizsgálatának eleget tett és a 
felülvizsgálatot a határozat mellékletét képező változtatásokkal együtt elfogadja. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadott módosításokkal 

kiegészített Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának nyilvánosságához 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
         dr. Varga Andrea jegyző 
Határidő: azonnal 

 
8.) Előterjesztés Ipolyszög község belterületi útjainak 2015-2016. évi téli 

síkosságmentesítéséről szóló vállalkozási szerződés megkötésére    
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: Ezt minden évben meg kell kötnünk, hogy biztosítva legyen a hó 
eltakarítása. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
137/2015.(XI.24.) határozata  

Ipolyszög község belterületi útjainak 2015-2016. évi síkosságmentesítéséről szóló 
vállalkozási szerződés megkötéséről    

 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ipolyszög község belterületi 
útjainak 2015-2016. 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 
2016. évi költségvetésbe kerüljön beépítésre 500 eFt keretösszeg a téli síkosság mentesítés 
biztosítására. 

 
9.) Előterjesztés Ipolyszög község közvilágításáról 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, 
hozzászólás 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 
138/2015.(XI.24.) határozata  

Ipolyszög Község közvilágításáról 
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1.) 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.   

2.) A Képviselő-testület elfogadja az MVM Partner Zrt. közvilágításra vonatkozó 
villamosenergia-adásvételi szerződésére tett ajánlatát és egyidejűleg felhatalmazza a 
polgármestert az MVM Partner Zrt.-vel történő szerződéskötésre. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

10.) 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 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
17/2015.(XI.26.) 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) 

 

A 11-12-13 napirendi pontok tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos 
anyagát a 13/A. számú jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja. 

 

k.m.f. 

 

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


