IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 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 igazoltan van távol.). Jegyzőkönyvvezetésre
felkéri Gramantik Esztert. Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011.
(XII.31.) Kormányrendelet 49. § (3a) bekezdésben a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési
jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési
jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően-, a
zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg kerül elfogadásra, ezért javaslom „Előterjesztés
Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2015. évi
összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadására”című napirendi pont levételét, melyet a
Képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadott.
A napirendre vonatkozóan javasolja a „Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetek
megállapítására” című napirendi pont levételét, melyet a Képviselő- testület 4 igen szavazattal
elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosítással együtt-, melyet a
Képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadott.
N A P I R E N D:
1.)

Előterjesztés a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége valamint a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Balassagyarmati
Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság
beszámolóinak
jóváhagyására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

2.)

Előterjesztés a Palócország Egészségéért, Gazdagságáért, Okosságáért Alapítvány
pályázatának támogatására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
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3.)

Előterjesztés az ipolyszögi 330. hrsz-ú ingatlan hasznosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

4.)

Előterjesztés a VP-6-7.4.1.1-16 pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

5.)

Előterjesztés a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkezési, Családsegítő és
Gyermekjóléti Társulás megszüntető okiratának jóváhagyására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

6.)

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

Napirendek előtt:
dr. Varga Andrea jegyző: Tájékoztatom a Képviselő- testületet, hogy Kovács Jánosné Ipolyszög
Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnökhelyettese lemondott tisztségéről. A
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény 69. § (2) bekezdésében „ha a képviselők
száma a képviselő-testület, közgyűlés működéséhez szükséges létszám alá csökken, akkor az üres
helyekre időközi választást kell kitűzni”. Az eljárást elindítottuk.
Napirendek
1.)

Előterjesztés a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége valamint a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolóinak
jóváhagyására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselőtestület 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
98/2016. (IV.26.) határozata
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége 2015. évi beszámolójának jóváhagyásáról
Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2015.
évi beszámolóját a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
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A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2 határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
99/2016. (IV.26.) határozata
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi beszámolójának jóváhagyásáról
Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága 2015.
évi beszámolóját a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
2.)

Előterjesztés a Palócország Egészségéért, Gazdagságáért, Okosságáért Alapítvány
pályázatának támogatására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester ismerteti röviden az előterjesztést.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
100/2016. (IV.26.) határozata
az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15 tárgyú pályázati
kiírással kapcsolatos támogató nyilatkozatról
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Palócország
Egészségéért, Gazdagságáért, Okosságáért Alapítvány az Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15 tárgyú pályázati kiírásra benyújtandó pályázatát.
2. A Képviselő-testület megerősíti, hogy a pályázat megvalósításához anyagi támogatást nem
biztosít.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester
3.)

Előterjesztés az ipolyszögi 330. hrsz-ú ingatlan hasznosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester: A Magyar Telekom Nyrt. által létesíteni kívánt telefon adótorony
mellett és ellen számos érv hangzott el. A Képviselő-testület közmeghallgatás keretében
tájékoztatja a lakosságot, ahol jelen volt a Magyar Telekom Nyrt. képviselője is, aki részletesen
ismertette a létesíteni kívánt állomásra vonatkozó műszaki paramétereket, továbbá az
adótoronnyal kapcsolatban felmerülő esetleges egészségügyi kockázatokra vonatkozó, az
Egészségügyi Világszervezet (WHO) ténylapjával is alátámasztott véleményt. A vélemény – az azt
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alátámasztó dokumentumokra hivatkozva – azt rögzíti, hogy „a jelenlegi ismeretek nem
támasztják alá azokat az egészségi hatásokkal kapcsolatos félelmeket, amelyeket azon telefon
adótornyok által kibocsátott rádiófrekvenciás terek expozíciójának tulajdonítanak, melyek
1999/519/EC ajánlás határértékeinek megfelelnek”. A közmeghallgatás befejeztével a többség a
torony megépítése mellett volt.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
101/2016. (IV.26.) határozata
az ipolyszögi 330. hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező, ipolyszögi
330. hrsz-ú ingatlan 150 m2-es részét a határozat mellékletét képező szerződés tervezet
szerinti feltételekkel bérbe adja a Magyar Telekom Nyrt.-nek, telefon adótorony létesítése
céljából.
2. A képviselő-testület elutasítja Oláh Zsoltnak az 1. pontban megjelölt telekre vonatkozó vételi
ajánlatát.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Felelős:Kárdási Jánosné polgármester
Határidő:
2016. május 31.
4.)

Előterjesztés a VP-6-7.4.1.1-16 pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester: Az idei évben a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága pályázati kiírást hirdetett meg a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és
alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, melynek beadási határideje 2018.04.10. A pályázattal
kapcsolatban most meghozandó döntések a pályázat benyújtásának szándékára, az előkészítő
tevékenységek elindításra vonatkoznak.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
102/2016. (IV.26.) határozata
a VP-6-7.4.1.1-16 - A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére tárgyú pályázat benyújtásáról
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a VP-67.4.1.1-16 számú a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére tárgyú pályázati felhívásra maximum 13 300 000 forint
összegben, 85%-os támogatottsággal, pályázat kerüljön benyújtásra a község közösségi
ellátásaihoz kapcsolódó infrastrukturális beruházási és fejlesztési célok megvalósításához.
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt
feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester
5.)

Előterjesztés a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkezési, Családsegítő és
Gyermekjóléti Társulás megszüntető okiratának jóváhagyására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselőtestület 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
103/2016. (IV.26.) határozata
Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési, Családsegítő és Gyermekjóléti
Társulás megszüntető okiratának elfogadásáról
1.Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglaltak
szerint elfogadja a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési, Családsegítő és
Gyermekjóléti Társulás megszüntető okiratát.
2.A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester
dr. Varga Andrea jegyző
A 6. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 4/A.
számú jegyzőkönyv tartalmazza.

A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést.

K.m.f.

/: Kárdási Jánosné :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

5

