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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 2017. május 30. napján 

megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak: KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester 
 HROZINA LÉNÁRD alpolgármester 
 JAKUS BÉLA 
 JAKUS JÓZSEFNÉ és 
 VÉGH FERENC képviselő 
 
Hivatalból jelen van: DR. VARGA ANDREA jegyző 
 TUNYOGINÉ DR. GÁLIK ÁGNES aljegyző 
                                                DR MÓTYÁNNÉ BÁLINT ÉVA vezető főtanácsos 
 
KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 5 főből 5 fő van jelen. (Hrozina Lénárd alpolgármester jelezte, hogy késni fog az 
ülésről.) Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat. 
 
A napirendre vonatkozóan javasolja a „Előterjesztés törvényességi felhívás teljesítésére” című 
napirendi pont felvételét és annak való megtárgyalását 11. napirendi pontként, 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 Ipolyszög Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadásának elfogadására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 
2.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2016. évi összefoglaló ellenőrzési 

jelentésének elfogadásra 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

3.) Előterjesztés Ipolyszög község társadalmi megbízatású alpolgármestere tiszteletdíjának és 
költségtérítésének megállapítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

4.) Előterjesztés a 2016. évi közbeszerzések statisztikai összegzésének elfogadására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
5.) Előterjesztés Ipolyszög község belterületi közutak felújítására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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6.) Előterjesztés a Közösségi ház tetőszerkezete felújítási munkáinak elvégzésére beérkezett 

árajánlat elfogadására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

7.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2016. évi ellátásáról 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

8.) Előterjesztés a Központi Óvodában indítandó csoportok számának csökkentésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

9.) Előterjesztés a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

10.) Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéséről szóló 
rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
11.) Előterjesztés törvényességi felhívás teljesítésére 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 
12.) Előterjesztés szociális támogatások megállapítása iránti kérelmek elbírálására (zárt ülés) 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 
Napirendek 
 
1.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadásának 

elfogadására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester köszönti Dr Mótyánné Bálint Évát. Megkérdezi kíván-e szóbeli 
kiegészítést fűzni az anyaghoz? 

Dr Mótyánné Bálint Éva: A költségvetés módosítások mindent tükröztek. Túl sok minden nem 
történt tavaly a településen a közfoglalkoztatáson kívül. Az önkormányzat legjelentősebb 
működési célú bevételi forrását az előző évekhez hasonlóan 2016-ben is a központilag biztosított 
állami támogatás képezte. Elég takarékosan működött az önkormányzat. Ha esetleg van, kérdés 
szívesen válaszolok. 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelete 
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Ipolyszög Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadásának elfogadásáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
2.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2016. évi összefoglaló ellenőrzési 

jelentésének elfogadásra 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 

dr. Varga Andrea jegyző: 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 határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
110/2017. (V.30.) határozata 

Ipolyszög Község Önkormányzata 2016. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének 
elfogadásáról 

 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Ipolyszög Község 
Önkormányzata 2016. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2017. május 31. 
Felelős:   Kárdási Jánosné polgármester valamint Dr. Varga Andrea jegyző 

 
3.) Előterjesztés Ipolyszög község társadalmi megbízatású alpolgármestere 

tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: Hrozina Lénárd alpolgármester írásban nyilatkozott, hogy a 
megállapított tiszteletdíj havi nettó 20.000.- Ft-ot meghaladó részéről lemond. Továbbá a 
megállapított költségtérítéséről teljes egészében lemond. Kéri, hogy az ennek megfelelően 
kiegészített határozatok kerüljenek megszavazásra. (A lemondó nyilatkozat a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a módosított 1 határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
111/2017. (V.30.) határozata 

Hrozina Lénárd alpolgármester tisztelet díjának megállapításáról 
 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (5) bekezdése és 80. § (2) bekezdés 
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alapján Hrozina Lénárd alpolgármester tiszteletdíjját 2017. január hó 1. napjától bruttó 139.600.-
Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
2./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Hrozina Lénárd alpolgármester a részére 
megállapított tiszteletdíj havi nettó 20.000.- Ft-ot meghaladó részéről írásban lemondott. 
 
3./ A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea, jegyző 
 

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a módosított 2 határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
112/2017. (V.30.) határozata 

Hrozina Lénárd alpolgármester költségtérítésének megállapításáról 
 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján Hrozina 
Lénárd alpolgármester költségtérítését 2017. január hó 1. napjától bruttó 20.940.-Ft/hó 
összegben állapítja meg. 
 
2./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Hrozina Lénárd alpolgármester a részére 
megállapított havi bruttó 20.940.- Ft/hó összegű költségtérítésről írásban teljes összegben 
lemondott. 
 

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

4.) Előterjesztés a 2016. évi közbeszerzések statisztikai összegzésének elfogadására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

dr. Varga Andrea jegyző: Ipolyszög Község Önkormányzata a 2016. évre vonatkozóan nem 
folytatott le közbeszerzési eljárást, ennek értelmében a Képviselő-testületnek nemleges 
tartalommal szükséges elfogadni az éves statisztikai összegezést. 

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

 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
113/2017. (V.30.) határozata 

a 2016. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról 
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1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évre 
vonatkozó közbeszerzési statisztikai összegezését nemleges tartalommal fogadja el. 
 

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

Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 

 
5.) Előterjesztés Ipolyszög község belterületi közutak felújítására 

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. 

Jakus Béla: Makadám Aszfalt KFT lenne a nyerő? 

Kárdási Jánosné polgármester: Igen.  

dr. Varga Andrea jegyző: Polgármester asszony volt helyszíni bejáráson, ahol megnézett egy 
frissen készült út felújítást és egy már több éve meglévő utat. 

Kárdási Jánosné polgármester: A régebben készült út is elég jó állapotban volt. Így pályáznunk 
is könnyebb lesz. 

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 1 nem 3 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
114/2017. (V.30.) határozata 

Ipolyszög Község Ipolyszögi út felújításáról  
 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ipolyszögi út felújítása 
vonatkozásában a Makadám Aszfalt KFT. (1204 Budapest, Vécsey u. 74. cégjegyzékszám: 01-09-
998490) Bruttó 1.942.897,-Ft árajánlatát fogadja el, és egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert - 
az előzőekben ismertetett ajánlati áron - a vállalkozási szerződés aláírására. 

  
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
6.) Előterjesztés a Közösségi ház tetőszerkezete felújítási munkáinak elvégzésére 

beérkezett árajánlat elfogadására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

dr. Varga Andrea jegyző: Az ajánlattételi felhívások kiküldését követően 2017. május 18-án 
helyszíni bejárást, konzultációt tartottunk a kivitelezési munkák helyszínén. A felkért ajánlattevők 
közül egyedül Fehér Tibor EV. vett részt a bejáráson. Én úgy érzem, hogy így nem igazán alakult 
ki verseny helyzet. Azt javaslom, hogy ismételten kérjünk be árajánlatokat. 
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A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a C határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
115/2017. (V.30.) határozata 

a Közösségi ház tetőszerkezete felújításának kivitelezésére benyújtott árajánlat 
elfogadásáról 

 
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi Ház felújításával 

kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 
 

az eljárást eredménytelennek nyilvánítja és ismételten árajánlatokat kér be vállalkozóktól. 

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

 
Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

 
7.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2016. évi ellátásáról 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: Ezt a beszámolót minden évben tárgyalja a testület. A 
beszámolót Gúth Melinda a Család- és Gyermekjóléti Közpon szakmai vezetője és Balázsné 
Cservenák Ildikó vezető főtanácsos készítették. 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
116/2017. (V.30.) határozata 

az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 
2016. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak 
alapján az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi 
ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót a Nógrád Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg. 
 
  
Határidő: 2017. június 5. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
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3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a gyermekeket és az 

ifjúságot érintő rendeletalkotást, rendelet-felülvizsgálatot és módosításokat megelőzően 
folytasson egyeztetést azokkal a civil szervezetekkel, amelyek az adott korosztály 
társadalmi körülményeivel érintettek.  
 
Határidő: folyamatos 

 Felelős:  Kárdási Jánosné  polgármester 
                         dr. Varga Andrea jegyző 
 

8.) Előterjesztés a Központi Óvodában indítandó csoportok számának csökkentésére 
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 határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
117/2017. (V.30.) határozata 

a Központi Óvodában a 2017/2018. nevelési évben indítható csoportok számáról 
 
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város 

Önkormányzata fenntartásban működő Központi Óvodában a 2017/2018. nevelési 
évben indítható óvodai csoportok számának meghatározását az alábbiak szerint 
támogatja: 

 

2017/2018. nevelési év 

 Feladatellátási hely megnevezése: Indítható óvodai csoportok 

1. Központi Óvoda 5 csoport 

2. Nyitnikék Tagóvoda 5 csoport 

3. Meseerdő Tagóvoda 2 csoport 

4. Cseperedő Tagóvoda 3 csoport 

5. Játékvár Tagóvoda 4 csoport 

6. Ipoly-parti Csipcsirip Tagóvoda 1 csoport 

7. Patvarci Hársfavirág Tagóvoda 1 csoport 

ÖSSZESEN: 21 csoport 
 
 
2) A Képviselő-testület felkéri a Központi Óvoda vezetőjét, hogy az óvodai ellátásban 

részesülő gyermekek csoportokba történő osztásakor, a 2017/2018. nevelési év 
indításánál az Nkt. 4. számú mellékletében foglalt csoportlétszámok szerint járjon el. 
Továbbá kísérje figyelemmel a csoportlétszámok nevelési év közbeni változását és 
amennyiben a maximális létszám túllépésének fenntartói hatáskörben történő 
engedélyezése szükségessé válik, terjessze be az Intézmény kérelmét a Képviselő-testület 
elé. 
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 Határidő: értelemszerűen 
 Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella 
 
3) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Központi Óvoda 

vezetőjét és tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket. 
 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Dr. Varga Andrea jegyző 

 
 

9.) Előterjesztés a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 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 
9/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelete 

a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
10.) Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 

történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás 
ellentételezéséről szóló 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 
10/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéséről 

 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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11.) Előterjesztés törvényességi felhívás teljesítésére 
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 határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
118/2017. (V.30.) határozata 

törvényességi felhívásról 
 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei 

Kormányhivatal által NO/TFO/8-276/2017 iktatószámon kiadott törvényességi 
felhívásában foglaltakat megismerte és az abban foglaltakat tudomásul veszi. 

 
2./    A képviselő-testület megállapítja, hogy a helyi építési szabályzatról szóló 7/2007 (VI.08.) 

önkormányzati rendeletet módosító 12/2016 (V.30.) önkormányzati rendelete nincs 
hatályban. 

 
3./ A képviselő-testület – figyelemmel az NO/TFO/30-318 iktatószámú törvényességi 

felhívásban foglaltakra is – legkésőbb 2017. szeptember 30. napjáig elvégzi a helyi építési 
szabályzatról szóló önkormányzati rendelet teljeskörű felülvizsgálatát, a véleményezési 
eljárás lefolytatásával. 

 
4./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a településképet meghatározó 

rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztés 2017. júliusi képviselő-testületi ülés elé 
terjesztéséről. 

 
5./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 
 
 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
     Dr Varga Andrea jegyző 
Határidő: 3. pont tekintetében 2017. szeptember 30. 
     4. pont tekintetében 2017. júliusi testületi ülés 
 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelete 
a Helyi Építési Szabályzatról szóló 7/2007 (VI.08.) önkormányzat  

rendelet módosításáról 
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(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 
 
A 12. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 
5/A. számú jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
 

K.m.f. 

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


