
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1. számú

JEGYZ ŐKÖNYVE

Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 25. napján
megtartott közmeghallgatásról.

Jelen vannak:

Hivatalból jelen van:

KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester
JAKUSBÉLA
JAKUS JÓZSEFNÉ és
VÉGH FERENC képviselő

DR. VARGA ANDREA jegyző
TUNYOGINÉ DR GÁLIK ÁGNES aljegyző
JUHÁSZNÉ GAJZINGER ÁGNES pénzügyi osztályvezető
DR MÓTYÁNNÉ BÁLINT ÉVA vezető főtanácsos

KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapí~a, hogy az ülés
határozatképes, 5 főből 4 fő van jelen. Jegyzőkönyvvezetésre felkéri Gramantik Esztert.

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

NAPIREND:

1.) Előterjesztés szociális ügyek (zárt ülés)
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

2.) Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők részére tiszteletdíj megállapításáról
ElőteJjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

3.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésére
Előte!jesztő: Kárdási Jánosné polgármester

4.) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hívatal 2016. évi költségvetésével
való egyetértésre
Előte!jesztő: Kárdási Jánosné polgármester

5.) Előterjesztés a Központi Óvoda 2016. évi költségvetésével való egyetértésre
ElőteJ;jesztő: Kárdási Jánosné polgármester

6.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.
(11.26.)rendeletének módosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

7.) Előterjesztés a Balassagyatmat, Ipolyszög és Patvatc Önkormányzatok által fenntattott
Közös Önkormányzati Hívata12015. évi költségvetésének módosításával való egyetértésre
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

8.) Előterjesztés a Központi Óvoda házirendjének felülvizsgálatára
ElőteJjesztő: Kárdási Jánosné polgármester



9.) Előterjesztés aZ óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározására
Előtetjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

10.) Előterjesztés kormányzati funkciók módosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

11.) Előterjesztés az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról
Előtetjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

12.) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának
jóváhagyására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

13.) Előterjesztés migrációs helyzettel kapcsolatos kezdeményezésre
Előtetjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

14.) Előterjesztés Közbeszerzési szabályzat aktualizálása
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

15.) Előterjesztés a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyására
Előtetjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

16.) Előterjesztés a dohánytermékek-kiskereskedehni tevékenység ideiglenes gyakorlására
feljogosított személy kiválasztásáról
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

17.) Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

18.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Napírendek

A 1 napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 1/ A.
számú jegyzőkönyv tartalmazza.

2.) Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők részére tiszteletdij megállapításáról
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester: Az előterjesztett 2016. évi költségvetés lehetóségei -
előreláthatóan - biztosítani tudják a tiszteletdíj fedezetét, így javasolom, hogy ismételten ketü1jön
visszaállításra a képviselői tiszteletdíj, azaz kerüljön sor újra a képviselői tiszteletdíjra vonatkozó a
rendelet megalkotására.

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
1/2016.(11.29.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők részére tiszteletdíj megállapításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
54/2016.(II.25.) határozata

Hrozina Lénárd alpolgármester tiszteletdíjáról

1./ Magyarország helyi önkottnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény (Mötv.) 80. §.
(2) bekezdésében foglaltak alapján Hrozina Unárd társadalmi megbízatású alpolgánnester
tiszteletdíját 2016. március hó 1. napjától havi bruttó 104.700.-Ft-ban állapí~a meg.

2./ Magyarország helyi önkormányzataitói szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény (Mötv.) 80. §.
(3) bekezdésében foglaltak alapján Hrozina Lénárd társadalmi megbízatású alpolgánnester
költségátalányát 2016. március hó 1. napjától tiszteletdíjának 15 O/o-ban,havi bruttó 15.700.-
Ft-ban állapí~a meg.

3./Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. §. (2) - (3) bekezdései
alapján Htozina Lénárd alpolgármester írásban benyújtott nyilatkozata alapján, részére az e
határozat 1. és 2. pon~ában megjelölt tiszteletdíj és költségtérítés kifizetését 20.000.- Ft
tiszteletdíj kifizetésében határozza meg, egyebekben a megállapított tiszteletdíj valamint
költségtérítés kifizetését megszünteti.

4./ A Képviselőtestület utasí* a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2016. március 1.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző

3.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésére
Elöteqesztö: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester: Az önkormányzati költségvetés előterjesztési kötelezettség
határideje 2016. február 15. napjában került megállapítására. A település költségvetése elkészült,
határidőben előterjesztésre került. Felkémém pénzügyi osztályvezető asszonyt, hogy tegye meg a
kiegészítését a napirenddel kapcsolatosan.

Juhászné Gajzinger Ágnes: Ipolyszög Község Önkormányzata 2016. évben 38 360 eFt bevételi
forrást tervez, mely 35 160 eFt működési és 3200 eFt felhalmozási bevételből tevődík össze. A
2015. évi 17949 eFt összegű központi költségvetésből származó működési célú támogatásokhoz
képest 2016. évben 22 599 eFt összegű állami támogatás illeti meg az önkormányzatot. A
feladatalapú állami támogatások biztosításában egyre szélesebb körben alkalmazásra kerül a
rászotultság elve, ami Ipolyszög önkormányzat esetében magasabb állami hozzájárulást
eredményez az érintett feladatokhoz. 2015. évben a településüzemeltetés és egyéb kötelező
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önkormányzati fehdatok támogatásáta (közvilágítás, közutak fenntartása, zöldterület kezelés)
összesen 10234 eFt-ot tervezett az önkormányzat, 2016-ban ezen feladatok ellátására 11 359 eFt
vátható. A növekedés oka, hogy az alacsony adóerő-képességünk miatt 2 272 eFt kiegészítő
támogatás illeti meg az önkormányzatot, és az egyéb önkormányzati fehdatok támogatása a
tavalyi 4000 eFt-ról idén 5000 eFt-ra emelkedik. Az önkormányzat kulturális, könyvtáti
fehdatiboz a központi költségvetés az előző évhez hasonlóan 2016.évben is 1 200 eFt támogatást
biztosít. A szociális ellátásokhoz kapható hozzájárulás az előző évi 6 525 eFt-hoz képest 10040
eFt-ra nőtt, ebből 1 755 eFt kötött felhasználású támogatás, kizáróhg a rászoruló gyermekek
szünidei étkeztetésére fordítható. Az összeget 44 gyermek, 70 nap szünidei nap és 570 Ft-os
normatíva figyelembe vételével állapították meg. A gyermekek étkeztetését mát szervezzük, mert
jön a tavaszi szünet a gyermekeknek, és itt már biztosítanunk kell a gyermekeknek az étkeztetést.
Tudunk segítséget kémi a GAMESZ vezetőjétől Bécsiné Miklecz Mariettától.

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTüLETÉNEK
2/2016.(I1.29.) önkormányzati rendelete

Ipolyszög Község Önkormányzatának
2016. évi költségvetéséről

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

4.) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetésévei való egyetértésre
Előteljesztő: 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 szavaz attai elfogadott.

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTüLETÉNEK
55/2016.(11.25.) határozata

a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésével való
egyetértésről

1./Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatátozat mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja a Bahssagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését.

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgátmestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az
intézmény fenntartó Önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 2016. március 15.
Felelős: Kátdási Jánosné polgármester

5.) Előterjesztés a Központi Óvoda 2016. évi költségvetésével való egyetértésre
Előteljesztő: Kárdási Jánosné polgármester
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A polgármester kiegészítés, hozzászólás híányában szavazásra bocsá* a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 4 ígen szavazattal elfogadott.

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
56/2016.(11.25.) határozata

a Központi Óvoda 2016. éví költségvetésévei való egyetértésről

1./Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal egyetért a Központi Óvoda 2016. évi költségvetésével.

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatát tájékoztassa.

Határidő: 2016. március 15.
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester
Ipolyszög, 2016. február 19.

6.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (11.26.) rendeletének módosítására
Előtetiesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgárrnester ismerteti röviden az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-
testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban.

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2016.(11.29.) önkormányzati rendelete

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

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

7.) Előterjesztés aBalassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Önkormányzatok által
fenntattott Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításával
való egyetéttésre
Előtetiesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester ismerteti röviden az előterjesztést.

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
57/201.(11.25.) határozata

a Balassagyarmat Város, Ipolyszög és Patvarc Községek Önkormányzatai által fenntartott
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításával való

egyetértésről



1./Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja Balassagyarmat Város, Ipolyszög és Patvarc Községek Önkormányzatai
által közösen fenntartott Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítását.

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az
intézmény fenntartó Önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 2016.március 15.
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester
Ipolyszög, 2016. február 19.

8.) Előterjesztés a Központi Óvoda házirendjének felülvizsgálatára
Előte!;jesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester: A felülvizsgálatot az indokolta, hogy szabályozni volt szükséges
azt a helyzetet, amikor iskolai szüntetek vagy egyéb okból (pl. hétvégi munkavégzés) a gyermekek
száma az óvodában jelentősen lecsökken. A felülvizsgálat értelmében ebben az esetben a
gyermekeket egy tagóvoda fogadja, igy nincs szükség arra, hogy az alacsony létszám esetén
minden tagóvoda nyitva tartson. A másik módosítás pedig azt a célt szolgálja, hogy a szünetben is
biztosított legyen a rászoruló gyermekek számára az étkeztetés.

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
58/2016.(11.25.) határozata

a Központi óvoda házirendjének felülvizsgálatáról

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta és a határozat
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja a Központi óvoda házirendjét.

2. A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2016. március 14.
Felelős: intézményvezető

9.) Előterjesztés az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározására
Előte!;jesztő: 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 bocsá* a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTüLETÉNEK
59/2016.(11.25.) határozata

az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról

6



1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetéJ:tazzal, hogy az óvodába
történő jelentkezés beíratásának ideje az alábbiak szerint kerüljön meghatározásra:

2016. április 20-án (szerda) 8.00-18.00 óra,
2016. április 21-én (csütörtök) 8.00-17.00 óra
2016. április 22-én (péntek) 8.00-17.00 óra és
2016. április 23-án (szombaton) csak a Központi Óvodában 8.00-12.00
óra közötti időpontokban határozza meg.

2) A Képviselő-testület utasitja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy biztosítsa a Balassagyarmat,
Ipolyszög, Patvarc közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező szülők (szülői felügyeletet gyakorlók) velük egy háztartásban élő gyermekei
felvételét az óvodai csoportokba, azzal a megkötéssel, hogy az Ipolyszög községben múködő
egycsoportos tagóvoda védelmében a balassagyarmati óvodai feladat ellátási helyekre csak
abban az esetben kerülhet sor e településről érkező gyermek felvételére, ha a községi
tagóvoda férőhelyei megteltek, illetve ha az képviselő-testület ehhez hozzájárulásukat adták.
Más településről éJ:kezőigények alapján óvodai férőhely biztosítására csak az éJ:intett nevelési
év vonatkozásában jóváhagyott önkormányzati költségvetési rendeletben foglaltak szerint
lehet.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető

3) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a helyben szokásos módon tegye
közzé és az érintett intézmény vezetőjét értesítse a döntésről.

Határidő: 2016. március 4.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

4) A Képviselő-testület utasí* a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a rendelkezéséJ:e álló
kommunikációs eszközökkel gondoskodj on az óvodába jelentkezés időpont jának
nyilvánosságra hozataláról.

Határidő: 2016. március 4.
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető

10.) Előterjesztés kormányzati funkciók módosítására
Előteqesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester ismerteti röviden az előterjesztést.

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTüLETÉNEK
60/2016.(11.25.) határozata

aBalassagyarmat, Patvarc, Ipolyszög Családsegítő, Gyermekjóléti és Étkeztetési
Társulás társulási megállapodás ának módosításáról

1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarc,
Ipolyszög Családsegítő, Gyermekjóléti és Étkeztetési Társulás társulási megállapodását az
alábbiak szerint módosí~a:
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A társulási megállapodás 4. pontja helyébe a következő 4. pont lép:
,,A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:
Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül:
- szociális étkeztetés

A társult feladatok ellátásával összefüggő szervezeti, működési és egyéb kérdéseket a
települések a Társulással külön megállapodás keretében rögzítik.

ABalassagyarmat, Patvarc, Ipolyszög Családsegítő, Gyermekjólétí és Étkeztetésí
Társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

kormányzati funkció kód: 107051- Szociális étkeztetés
Főtevékenységének államháztartásí szakágazati besorolása:
889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

2.) A Képviselő-testület a fenti módosításoknak megfelelően az egységes szerkezetű társulási
megállapodást a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

3.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulási megállapodás módosításával
kapcsolatos bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei
Igazgatósága felé tegyen eleget.

Határidő: 2016. március 1.
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsá* a határozati javasbtot,
melyet a Képviselő-testület 4 ígen szavaz attai elfogadott.

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTüLETÉNEK
61/2016.(11.25.) határozata

a Ipolyszög Község Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról

1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ipolyszög Község
Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú mellékletét a
határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.

2.) A Képviselő-testület utasí* a polgármestert, hogy a módosítással kapcsobtos bejelentési
kötelezettségének a MagyarÁllamkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága felé tegyen eleget.

Határidő: 2016. március 1.
Felelős: Kárdási]ánosné polgármester

11.) Előterjesztés az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben
bemutatásáról
Előtetiesztő: 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
62j2016.(II.25.) határozata

Az önkonnányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testületet az állambáztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29jA. § -ban foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő
három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:

Saját bevételek összege:

2016 2 340 e Ft
2017 2310 e Ft
2018 2380 e Ft
2019 2 450 e Ft

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:

2016
2017
2018
2019

A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt követelménynek,
amely szerint:

,,Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési
kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja
meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át."

Felelős: Kárdási Jánosné polgármester
Határidő: 2016. február 29.

12.) Előterjesztés a Balassagyannati Közös Önkonnányzati Hivatal beszámolójának
jóváhagyására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kátdási Jánosné polgármester: A Magyarország helyi önkormányzataitól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 81§ (3) bekezdésének f) pontja alapján a jegyző köteles beszámolni a
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képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. A képviselő-testület működése. során
folyamatosan kapcsolatban van a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal munkájával,
ugyanakkor vannak a Hivatal működésének olyan területei, melyről átfogá képet csak ezen
beszámoló útján tudnak kapni.

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
63/2016.(11.25.) határozata

Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hívatal beszámolójának
jóváhagyásáról

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében
foglalt tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal
beszámolóját.

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

13.) Előterjesztés migrációs helyzettel kapcsolatos kezdeményezésre
Előterjesztő: Kárdásí 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 szavaz attai elfogadott.

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
64/2016.(11.25.) határozata

a migrációs helyzettel kapcsolatos kezdeményezésről

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a migrációs helyzet kapcsán az alábbi
kezdeményezéssel él Magyarország Kormánya felé:

A képviselő-testület kéri a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az
illegális migránsok Magyarországra való beáramlását és a kötelező betelepítési kvóták
érvényesítését! A kötelező betelepítési kvóta értelmetlen, ellentétes az Európai Unió
polgárainak szabad mozgást adó vivmányávaL A tömeges és illegális bevándorlás növeli a
bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta elfogadása olyan precedenst teremtene, amely
veszélyezteti kultúránkat és mindennapjaink biztonságát, továbbá vállalhatatlan terheket
jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.

Határidő:
Felelős:

2016. február 29.
Kárdási Jánosné polgármester
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14.) Előterjesztés Közbeszerzési szabályzat aktualizálása
Előte!;jesztő: Kárdási Jánosné polgármester

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTüLETÉNEK
65/2016.(11.25.) határozata

Ipolyszög Község Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ipolyszög Község
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát a mellékelt tartalomma! elfogadja.

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

Határidő: 2016. március 1.
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester

15.) Előterjesztés a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyására
Előte!;jesztő: Kárdási Jánosné polgármester

KárdásiJánosné polgármester: A 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése a képviselő-
testület feladatává tette, hogy a polgármester előterjesztésére minden év február 28-ig jóváhagyja a
polgármester szabadságának ütemezését.

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsá~a a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavaz attai elfogadott.

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTüLETÉNEK
66/2016.(11.25.) határozata

a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyására

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kárdási Jánosné polgármester
2016. évi szabadságütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja:

Ütemezés
Kezdete Vége Munkanapok száma

2016.03.07. 2016.03.11 5
2016.03.21 2016.03.25 5
2016.04.04 2016.04.08 5
2016.04.25. 2016.04.29. 5
2016.05.23. 2016.05.27. 5
2016.06.13. 2016.06.24. 10
2016.07.04. 2016.07.08. 5
2016.07.18. 2016.07.22. 5
2016.08.15. 2016.08.26. 10
2016.09.26. 2016.09.30. 5
2016.11.07. 2016.11.11. 5
2016.12.19. 2016.12.23. 5
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Összesen: 70 nap

2./ A Képviselő - testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr Varga Andrea jegyző
Határidő: 2016. március 31.

16.) Előterjesztés a dohánytermékek-kiskereskedelmi tevékenység ideiglenes
gyakorlására feljogosított személy kiválasztásáról
Előte!;jesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester: A településen a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység
ellátására Tóth János egyéni vállalkoZÓa javasolt személy.

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
67/2016.(11.25.) határozata

a dohány termék-kis kereskedelmi tevékenység ideiglenes gyakorlására feljogosított
személy kiválasztásáról

1./Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a dohánytermék-kiskereskedelmi
tevékenység ideiglenes gyakorlására az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt által
történő kijelölésre Tóth János (székhelye: 2660 Ipolyszög, Fő u. 11.) egyéni vállalkozót javasolja.

2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2016.
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester

17.) Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné poIgármester 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
4/2016.(11.29.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3L2015.(1I.26.)

önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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18.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsá~a a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavaz attai elfogadott.

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
68/2016.(II.25.) határozata

Ipolyszög Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megá11apí*, hogy az Önkormányzat
2016. évi közbeszerzési terve nemleges.

Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Kárdási Jánosné - polgármester

A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.

/:~r:~
jegyző
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