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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26. 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 
                                                 
 
KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 5 főből 4 fő van jelen. (Jakus Béla képviselő igazoltan van távol.) 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 polgármestere tiszteletdíjának és költségtérítésének 

megállapítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
2.) Előterjesztés Ipolyszög község társadalmi megbízatású alpolgármestere tiszteletdíjának és 

költségtérítésének megállapítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

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

3 b.) Előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolódó döntések meghozataláról 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

4.) Előterjesztés Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatására  
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

5.) Előterjesztés pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
6.) Tájékoztatás a Budai út forgalmi rendjének módosításáról 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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Napirendek 
 
1.) Előterjesztés Ipolyszög község polgármestere tiszteletdíjának és költségtérítésének 

megállapítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

dr. Varga Andrea jegyző ismerteti röviden az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület 
tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 

KÁRDÁSI JÁNOSNÉ POLGÁRMESTER: bejelenti személyes érintettségét. 

A képviselő –testület 3 nem, 1 tartózkodással Kárdási János polgármestert a szavazásból nem 
zárják ki. 

Képviselő-testület további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1 számú határozati 
javaslatot, melyet a képviselő- testület egyhangú 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
1/2017. (I.26.) határozata 

Kárdási Jánosné polgármester illetményének megállapításáról 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) és a (4) bekezdés b) pontja 
alapján Kárdási Jánosné polgármester illetményét 2017. január hó 1. napjától bruttó 398.900.-
Ft/hó összegben állapítja meg. 

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

Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea, jegyző 

Képviselő-testület további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 2 számú határozati 
javaslatot, melyet a képviselő- testület egyhangú 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2/2017. (I.26.) határozata 

Kárdási Jánosné polgármester költségtérítésének megállapításáról 
 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján Kárdási 
Jánosné polgármester költségtérítését 2017. január hó 1. napjától bruttó 59.800.-Ft/hó összegben 
állapítja meg. 

2./ A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
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Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea, jegyző 

2.) Előterjesztés Ipolyszög község társadalmi megbízatású alpolgármestere 
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására 
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. 

HROZINA LÉNÁRD ALPOLGÁRMESTER: bejelenti személyes érintettségét. 

A képviselő –testület 3 nem, 1 tartózkodással Hrozina Lénárd alpolgármestert a szavazásból nem 
zárják ki. 

Képviselő-testület további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a képviselő- testület egyhangú 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2017. (I.26.) határozata 
Hrozina Lénárd alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján felülvizsgálta 
Hrozina Lénárd alpolgármester tiszteltdíját és költségtérítését és a Hrozina Lénárd által írásban 
benyújtott kérelme alapján részére a tiszteletdíj és a költségtérítés megállapítását mellőzi. 
 
2./ A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea, jegyző 

 
3 a.) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának 

jóváhagyására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

dr. Varga Andrea jegyző: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 81§ (3) bekezdésének f) pontja alapján a jegyző köteles beszámolni a képviselő-
testületnek a hivatal tevékenységéről. A Hivatal rendszerében három osztály működik, melynek 
vezetői elkészítették az osztályukra vonatkozó beszámolót az elmúlt évből, ez képezte alapját az 
egész Hivatalra vonatkozó beszámolónak. 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
4/2017. (I.26.) határozata 

Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának jóváhagyásáról 
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1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal – benne a közterület-
felügyeletre és a mezőőri tevékenységre vonatkozó - beszámolóját. 

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

 
3 b.) Előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolódó döntések 

meghozataláról 
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 
5/2017. (I.26.) határozata 

a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal átszervezésére vonatkozó tájékoztató 
elfogadásáról 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztésben 
foglalt tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal átszervezésére 
vonatkozó tájékoztatót. 

Határidő: folyamatos 
Felelős:dr. Varga Andrea, jegyző 

 
4.) Előterjesztés Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatására  

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 
6/2017. (I.26.) határozata 

Országos Mentőszolgálat Alapítvány Balassagyarmat  Mentőállomás 
támogatásáról 

 

1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  50.000.-Ft összegben támogatja 
a Országos Mentőszolgálat Alapítványt a Balassagyarmat  Mentőállomás fejlesztése 
érdekében. Az alapítvány számlaszáma: CITI  bank 10800007-68164029 

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

Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
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5.) Előterjesztés pályázatokkal kapcsolatos 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 1 határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
7/2017. (I.26.) határozata 

az EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – 
kedvezményezett térségek című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések 

meghozataláról 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az 
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett 
térségek című felhívás keretében az igényelhető maximális támogatási összeggel, 100%-os 
támogatási intenzitás mellett. 

 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítéséhez szükséges 
szerződések, partnerségi megállapodások megkötésére és felkéri a pályázat benyújtásához 
szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: pályázati kiírás szerint 
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 
8/2017. (I.26.) határozata 

az EFOP-3.9.2- 16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –
kedvezményezett térségek című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések 

meghozataláról 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az 
EFOP-3.9.2- 16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett 
térségek című felhívás keretében az igényelhető maximális támogatási összeggel, 100%-os 
támogatási intenzitás mellett. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítéséhez szükséges 
szerződések, partnerségi megállapodások megkötésére és felkéri a pályázat benyújtásához 
szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 
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A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 3 határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2017. (I.26.) határozata 

a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP 
rendszer országos kiterjesztéséhez című pályázat benyújtásával kapcsolatos 

döntések meghozataláról 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztése érdekében pályázat kerüljön 
benyújtásra a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati 
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című felhívás keretében az igényelhető maximális 
támogatási összeggel, 100%-os támogatási intenzitás mellett. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítéséhez szükséges 
szerződések, partnerségi megállapodások megkötésére és felkéri a pályázat benyújtásához 
szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
10/2017. (I.26.) határozata 

a Széchenyi 2020 Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás keretében 
pályázat benyújtásáról  

 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csesztve és Pusztaberki Községek 
Önkormányzataival konzorciumban támogatási kérelmet nyújt be a Széchenyi 2020 Program 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás 2. célterületének támogatására traktor beszerzése 
céljából. 

A konzorcium vezetője: Csesztve Község Önkormányzata. 

A projekt keretében Ipolyszög Község Önkormányzata vállalja a közbeszerzési eljárás 
elszámolható költségének biztosítását. 

A beruházás teljes költsége 13.141.961 Ft. 

A közbeszerzési eljárás költsége 126.365 Ft, melyhez Ipolyszög Község Önkormányzata a 2017. 
évi költségvetésében 15 % azaz 18.955 Ft saját forrást biztosít. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás megkötésére. 

Határidő: 2017. február 6. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
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6.) Tájékoztatás a Budai út forgalmi rendjének módosításáról 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

dr. Varga Andrea jegyző röviden ismerteti a tájékoztatót. 
 

Kárdási Jánosné polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. 
 
A tájékoztatót a képviselő-testület határozathozatal nélkül jóváhagyólag támogatta. 
 
Napirendek után 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Az önkormányzat szeretne vásárolni fűnyíró traktort 1 millió 
forint összegben pályázati forrásból. Kérném jegyző asszonyt, hogyha van pályázati lehetőség, 
akkor jelezzék a Képviselő-testület felé.  
 
Észleltük, hogy a településen hiányoznak közlekedési táblák, kérnénk, hogy intézkedjen a hivatal a 
pótlásukról.  Köszönjük. 
 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 

 

K.m.f. 

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


