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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 02. napján 

megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak: KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester 
 JAKUS BÉLA 
 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. (Hrozina Lénárd alpolgármester igazoltan van távol.) 
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a Képviselő- testület 4 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
N A P I R E N D: 
 
1.) Előterjesztés pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 
2.) Előterjesztés a Közösségi ház tetőszerkezetének felújítása kivitelezésére árajánlatok 

bekérésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
3.) Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

4.) Előterjesztés a helyi címer alapításáról és használatának rendjéről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
5.) Előterjesztés szociális támogatások megállapítása iránti kérelmek elbírálására (zárt ülés) 

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

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti 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 
87/2017. (V.02.) határozata 

az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú  
pályázat benyújtásáról 

 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati felhívásra az 1.a) pályázati alcélt 
illetően, 6.869.811,- Ft támogatási összeg erejéig pályázat kerüljön benyújtásra az orvosi 
rendelő felújítására vonatkozóan. 

 

2. A Képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén saját erőként biztosítja a fejlesztési költség 
5%-át, azaz 361.569,- Ft-ot a 2017. évi költségvetése terhére. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a 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 
88/2017. (V.02.) határozata 

szociális tűzifa igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról 
 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a 
Belügyminisztérium által meghirdetett pályázat keretében, a Magyar Közút Nonprofit Zrt által 
kitermelt faanyag szociális tűzifaként való hasznosítására vonatkozóan pályázati igény kerüljön 
benyújtásra. 
 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt 
feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges intézkedések 
megtételéről. 
 
 

Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 
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2.) Előterjesztés a Közösségi ház tetőszerkezetének felújítása kivitelezésére árajánlatok 
bekérésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

dr. Varga Andrea jegyző: Az előterjesztésben szereplő három céget találtuk. Kristály-Vár Építési 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Modla System Kft, Fehér Tibor egyéni vállalkozó. 

Kárdási Jánosné polgármester: Javasolnám, hogy Fábián Mihály egyéni vállalkozótól is kérjünk  
be árajánlatot.  

A polgármester szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, melyet a Képviselő-testület 4 igen 
szavazattal elfogadott. 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
89/2017. (V.02.) határozata 

a Közösségi ház tetőszerkezetének felújítása kivitelezésére  
árajánlatok bekéréséről 

 

1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
árajánlatok bekérésére az alábbi vállalkozóktól: 

- Kristály-Vár Építési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 1139 Budapest, Béke tér 7. fsz. 
2.  

- Modla System Kft, 2600 Vác, Bimbó u. 22. 
- Fehér Tibor egyéni vállalkozó, 2659 Érsekvadkert, Búcsú u. 18. 
- Fábián Mihály egyéni vállalkozó, 2660 Balassagyarmat, Kodály Z. u. 53. 

 
Határidő: 2017. május 05. 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

 
 
3.) Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 

számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

dr. Varga Andrea jegyző: Nem volt ilyen rendelet a településen. Ahol van, ott is felül kellett 
vizsgálnunk. Az a lényege, hogy arra van joga a képviselő testületnek, hogy meghatározza azt, 
hogy a településen élő választópolgárok hány százaléka kell ahhoz, hogy egy helyi népszavazás 
elindulhasson. 10-25 százalék között lehet meghatározni. 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2017.(V.04.) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 
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(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

4.) Előterjesztés a helyi címer alapításáról és használatának rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti 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 
7/2017.(V.04.) önkormányzati rendelete 

a helyi címer alapításáról és használatának rendjéről 
 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 
 
A 5. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 4/A. 
számú jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
Napirend után  
 
Végh Ferenc: Van egy ingatlan, ami nagyon el van hanyagolva, balesetveszélyes, nincs 
karbantartva, a szőlőindák már kinyúlnak az útra, szemét van az udvaron. Molnár Dániel a 
tulajdonos és Budai út 27. számú ingatlanról van szó. Sajnos nem él itt. Mindent leloptak a házról, 
az ablakokat, még az eső elvezető csatornát is. Szeretném megkérni jegyző asszonyt, hogy 
keressünk valamilyen megoldást erre az ügyre.  
 
Jakus Béla: Még macska tetem is van. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Intézkedünk az ügyben. 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 

 

K.m.f. 

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


