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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 27. napján 

megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester 
 JAKUS BÉLA 
 JAKUS JÓZSEFNÉ és 
 VÉGH FERENC képviselő 
 
Hivatalból jelen van: DR. VARGA ANDREA jegyző 
                                                 
KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 5 főből 4 fő van jelen. (Hrozina Lénárd alpolgármester igazoltan van távol.) 
Jegyzőkönyvvezetésre felkéri Gramantik Esztert. 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 az egészségügyi alapellátási körzetek megállapítására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

2.) Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 
9/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
3.) Előterjesztés beltéri kamera beszerzésére 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 
4.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 16/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 

Napirendek 
 

 
1.) Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetek 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. 



 2 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról  
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

131/2016. (IV.27.) határozata 
az alapellátás biztosítása érdekében Balassagyarmat Város Önkormányzatával kötendő 

megállapodásról 

 
1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Ipolyszög Község Önkormányzata 

Balassagyarmat Város Önkormányzatával az alapellátás biztosítása érdekében a határozat 
mellékletében szereplő tervezet szerinti tartalommal megállapodást kössön. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2016. május 10. 
Felelős:Kárdási Jánosné 
 
2.) Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 

9/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: A mindennapi működés, az önkormányzati ügyek operatív, gyors 
intézése mindenképpen indokolttá teszi, a rendelet módosítását. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről 
szóló 9/2013 (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

3.) Előterjesztés beltéri kamera beszerzésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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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 
132/2016. (IV.27.) határozata 
beltéri kamera beszerzéséről 

 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
árajánlat szerint dönt kamerarendszer beszerzéséről és beszereléséről maximum bruttó 90.234.-  
forint összegben. 
 
2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. május 30. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
4.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: A Képviselő-testület 2016. márciusi ülésén elfogadta a 
kormányzati funkciók átvezetését, azonban a Magyar Államkincstár jelezte az önkormányzat felé, 
hogy a 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés hiányzik a felsorolásból ezért szükséges a 
melléklet módosítása. 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
10/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelete 

Ipolyszög Község Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 16/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 

 

K.m.f. 

 

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


