
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 15. 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 
                                                TUNYOGINÉ DR GÁLIK ÁGNES aljegyző 
                                                JUHÁSZNÉ GAJZINGER ÁGNES pénzügyi osztályvezető 
  
KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 5 főből 5 fő van jelen. 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 Ipolyszög Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 
(II.26.) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

2.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzatának 2016. évi átmeneti gazdálkodására 
 Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

3.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzatának Ipolyszög Község Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

4.) Előterjesztés a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és kezeléséről szóló közszolgáltatási 
szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

5.) Előterjesztés tulajdonközösség megszüntetéséről szóló megállapodás megkötéséről 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

6.) 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 

 



7.) Előterjesztés szociális támogatások megállapítása iránti kérelmek elbírálására (Zárt ülés) 
 Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 

8.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Társulás megszüntetéséről szóló határozat módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 

Napirendek 

1.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 
2/2015 (II.26.) rendeletének módosítására 
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. 

Végh Ferenc: Nekem a mellékletben volt olyantétel, amit nem értettem ez a közutak 
üzemeltetése, fenntartása mit takar? 

Juhászné Gajzinger Ágnes: A Nyugat Nógrád Kft-nél lévő üzletrész eladásra került. 
Névértéken adtuk el. Ugyanakkor volt az önkormányzatoknak egy vagyonértékelési 
kötelezettsége. A vízgazdálkodásról szóló törvény szerint az önkormányzatoknak a viziközmű 
vagyonukat fel kellett értékeltetniük. Az 54 településnek a közmű vagyonát több mint 100 millió 
+ ÁFA összegért értékelték fel és szétosztották üzletrész arányosan. Eladtuk az üzletrészt 2 300 
ezer forintért és ezzel szemben a vagyonértékelés ránk eső része 1 803 ezer forint volt. A kettő 
között volt ez a 497 ezer forintos különbözet és az az adás vételi szerződésbe rögzítésre került, a 
különbözetet 2016. szeptember 30.-ig elvégzendő munkák vállalkozói díjába lehet érvényesíteni. 
Ezt ki lehet tölteni tartalommal. Mi aránylag jó szerződést tudtunk kötni. A balassagyarmati 
önkormányzatnál voltak olyan viziközműveket érintő kötelezettségeink, - például a Nyírjesi gátat 
meg kellett erősíteni – amit be tudtunk számítani. Mivel itt nem volt kitalálva, hogy milyen 
munkák legyenek elvégezve, jelenleg az önkormányzatnak követelése van a DMRV Zrt-vel 
szemben, ez az a 497 ezer forint. Kérem a Képviselő-testületet, hogy gondolják át mik lehetnek 
azok a munkák, amiket ezért az összegért el tudna végezni a DMRV Zrt. 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
18/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelete 

Ipolyszög Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 
2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

2.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzatának 2016. évi átmeneti 
gazdálkodására 



 Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

Kárdási Jánosné polgármester: A 2016. évi költségvetési rendelet elfogadásáig tartó átmeneti 
időszak főbb pénzügyi folyamatait, a gazdálkodás prioritásait célszerű rendelettel szabályozni. 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
19/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelete 

Ipolyszög Község Önkormányzata költségvetésének 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

3.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzatának Ipolyszög Község Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

Kárdási Jánosné polgármester: Az együttműködési megállapodást minden évben felül kell 
vizsgálni. Az együttműködési megállapodás tartalma – a korábbi években megismerthez képest 
nem változott – a rajta átvezetett módosítás csak azt a jogszabályi változást vezeti át, hogy a 
költségvetési koncepció elkészítésének határidejeként már nincs taxatíve meghatározva az október 
31-ei időpont az államháztartási törvényben. Egyebekben az együttműködési megállapodás a 
korábbi évek gyakorlata alapján megfogalmazott és kimunkált szövegezést tartalmazza. 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
184/2015.(XI.24.) határozata  

Ipolyszög Község Önkormányzatának Ipolyszög Község Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosításáról  

 

1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja a Ipolyszög Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával 
megkötésre kerülő együttműködési megállapodást. 

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: 2015. december 31.  
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 



4.) Előterjesztés a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és kezeléséről szóló 
közszolgáltatási szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

Kárdási Jánosné polgármester: A szerződés 2015. december 31. napján jár le az Észak-Pest 
Nyugat-Nógrád Megyei Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 
ezért új szerződés megkötése szükséges. 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
185/2015.(XI.24.) határozata  

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséről 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a települési szilárd hulladék 
gyűjtésére, szállítására vonatkozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásával az 
Észak-Pest Nyugat-Nógrád Megyei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-t bízza meg 2016. 
január 1.  napjától 2016. december 31. .napjáig terjedő, határozott időtartamra. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására, 
valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő a 2. pont tekintetében: 2015. december 31.   
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 

5.) Előterjesztés tulajdonközösség megszüntetéséről szóló megállapodás megkötéséről 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

dr. Varga Andrea jegyző: Ismerteti az előterjesztést. 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
186/2015.(XI.24.) határozata  

tulajdonközösség megszüntetéséről szóló megállapodás megkötéséről 

 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a 
Balassagyarmat, Őrhalom, Hugyag, Patvarc, Ipolyszög Önkormányzat szennyvízközmű 
tulajdonközösség 2016. január 01. napjával, közös megegyezéssel történő megszűntetését.  

 
2. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonközösség közös 

vagyonának megosztását a határozat mellékletét képező megállapodás tervezetnek 
megfelelő tartalommal fogadja el.  
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
Határidő:  2015. december 31. 
Felelős:Kárdási Jánosné polgármester 



6.) 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: A módosítás szerint a Rendelet egy új ponttal – 15/A. §-al – 
egészül ki, amely a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére nyújtott 
természetbeni, tartós élelmiszercsomag formájában nyújtott támogatás feltételeit határozza meg. 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
20/2015.(XII.17.) 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 7 napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 
15/A. számú jegyzőkönyv tartalmazza. 

8.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Társulás megszüntetéséről szóló határozat módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 

Kárdási Jánosné polgármester: Ismerteti az előterjesztést. 
 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
220/2015.(XI.24.) határozata  

Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Társulás megszüntetéséről szóló 135/B/2015 (XI.24.) határozat módosításáról 

 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Ipolyszög és 
Patvarc Étkeztetési, Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás megszüntetéséről szóló 
135/B/2015 (XI.24.) határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
„Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Balassagyarmat, 
Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési Társulás – a Szent Erzsébet Idősek Otthona általi étkeztetésre 
vonatkozó működési engedély megszerzését követően - 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 

 

 

A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja. 

 

k.m.f. 

 

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


