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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26. napján 

megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak: KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester 
 JAKUS JÓZSEFNÉ és 
 VÉGH FERENC képviselő 
 
Hivatalból jelen van: TUNYOGINÉ DR GÁLIK ÁGNES aljegyző 
                                                JUHÁSZNÉ GAJZINGER ÁGNES pénzügyi osztályvezető 
 
KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 5 főből 3 fő van jelen. (Hrozina Lénárd alpolgármester, és Jakus Béla képviselő 
igazoltan vannak távol.) Jegyzőkönyvvezetésre felkéri Gramantik Esztert. Megkérdezi, hogy a 
napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat. 
 
A napirendre vonatkozóan javasolja a „Előterjesztés egyes TOP és önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat benyújtására” című napirendi pont 
felvételét, melyet a zárt ülés előtt tárgyaljanak meg, a Képviselő- testület 3 igen szavazattal 
elfogadott. 

A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosítással együtt-, melyet a 
Képviselő- testület 3 igen szavazattal elfogadott. 
 
 
N A P I R E N D:  
 
1.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásának elfogadására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési 
szervei 2015. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
3.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2015. évi ellátásáról 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

4.) Előterjesztés a 2015. évi közbeszerzések statisztikai összegzésének elfogadására 
 Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 
5.)  
 

a.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda átszervezésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

b.) Előterjesztés a Központi Óvoda házirendjének felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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c.) Előterjesztés óvodai csoportszám meghatározására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

d.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda intézményvezetői pályázatára beérkezett 
pályázat véleményezésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
6.) Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzatról szóló 7/2007. (VI.08.) rendelet módosítására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 
7.) Előterjesztés a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és kezeléséről szóló közszolgálati 

szerződés módosítására 
 Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 
8.) Előterjesztés egyes TOP és önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

vonatkozó pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

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

Napirendek 
 
 
1.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásának 

elfogadására 
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 rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
11/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete 

Ipolyszög Község Önkormányzata 
2015. évi zárszámadásának elfogadásáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó 
költségvetési szervei 2015. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

 
Kárdási Jánosné polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. 
 



 3 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
133/2016. (V.26.) határozata 

Balassagyarmat Város Önkormányzata, Közös Önkormányzati hivatal és a hozzá tartozó 
önkormányzatok és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2015. évi összefoglaló 

ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 
 
 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Balassagyarmat Város 
Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2015. évi összefoglaló ellenőrzési 
jelentését. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester valamint Dr. Varga Andrea jegyző 
 
3.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2015. évi ellátásáról 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
134/2016. (V.26.) határozata 

az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 
2015. 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 2015. 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: 2016. június 5. 
 Felelős:  dr. Varga Andrea jegyző 
 
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.  
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Határidő: folyamatos 

 Felelős:  Kárdási Jánosné  polgármester 
                        dr. Varga Andrea jegyző 

 
 

4.) Előterjesztés a 2015. évi közbeszerzések statisztikai összegzésének elfogadására 
 Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: Ipolyszög Község Önkormányzata a 2015. 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 3 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
135/2016. (V.26.) határozata 

a 2015. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évre 
vonatkozó közbeszerzési statisztikai összegezését az e határozat melléklete szerinti 
tartalommal fogadja el. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
5.)  
 

a.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda átszervezésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A Balassagyarmati Központi Óvoda alapító okirata 
alapján az óvodában a maximális gyermeklétszám: 670 fő. Jelenleg az átszervezés kapcsán a 
maximális gyermeklétszám lenne csökkentve, tekintettel arra, hogy ez a szám évről évre 
folyamatosan csökken. Ezzel kapcsolatban az lenne a javaslat, hogy 670 főről 600 főre 
módosuljon. Az átszervezési javaslat a Központi Óvoda kezdeményezésére indult. 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
136/2016. (V.26.) határozata 

a Balassagyarmati Központi Óvoda átszervezéséről 
 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi 

óvoda átszervezésével kapcsolatban az alábbi döntéssel egyetért: 
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 Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 670 főről 600 főre csökken. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a Központi óvoda vezetőjét, hogy a 2016/2017-es nevelési évre 

vonatkozó beiratkozás során az 1. pontban megjelölt átszervezésre tekintettel járjon el. 
 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 
 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
137/2016. (V.26.) határozata 

a Balassagyarmati Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 

1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi 
Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló okiratot jóváhagyja. 
 

2.) A Képviselő-testület a fenti módosításoknak megfelelően az intézmény egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát elfogadja. 

 
Határidő: 2016. május 31.   
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
 

b.) Előterjesztés a Központi Óvoda házirendjének felülvizsgálatára 
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 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

138/2016. (V.26.) határozata 
a Központi óvoda házirendjének kiegészítéséről 

 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta és a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja a Központi óvoda kiegészített házirendjét. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. május 30. 
Felelős: intézményvezető 



 6 

 
c.) Előterjesztés óvodai csoportszám meghatározására 

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 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

139/2016. (V.26.) határozata 
óvodai csoportszám meghatározásáról 

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a 
Központi Óvodában, a 2016/2017. nevelési évben indítható csoportok számát az 1. 
melléklet szerint határozza meg.  

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

megtételére. 
 

 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
 

d.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda intézményvezetői pályázatára 
beérkezett pályázat véleményezésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A 2014/2015. nevelési év végén a Központi Óvoda 
vezetőjének Pálinkás Zoltánnénak lejárt az óvodavezetői megbízatása. Az ezt követően kiírásra 
került, az új óvodavezető kiválasztására irányuló pályázat eredménytelenül zárult, ezért a 
Képviselő-testület az új pályázat elbírálásáig, de legkésőbb 2016. július 31. napjáig 
Knyazoviczkiné Rutai Gabriellát bízta meg a vezetői feladatok ellátásával. Balassagyarmat Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 39/2016.(II.25.) határozatával ismételten kiírta a 
Központi Óvoda intézményvezetői állására a pályázatot. A megadott határidőig egy fő, a 
Központi Óvoda megbízott vezetője Knyazoviczkiné Rutai Gabriella nyújtotta be pályázatát. 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
140/2016. (V.26.) határozata 

a Balassagyarmati Központi Óvoda intézményvezetői pályázatára beérkezett pályázat 
véleményezésére 

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi 

Óvoda intézményvezetői pályázatára beérkezett pályázatot megvitatta és támogatja 
Knyazoviczkiné Rutai Gabriella pályázatát.  
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
6.) Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzatról szóló 7/2007. (VI.08.) rendelet 

módosítására 
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 rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete 
a Helyi Építési Szabályzatról szóló 7/2007.(VI.8.) rendelet módosításáról 

 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
7.) Előterjesztés a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és kezeléséről szóló 

közszolgálati szerződés módosítására 
 Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Röviden ismerteti az előterjesztést. 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
141/2016. (V.26.) határozata 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Pest Nyugat-Nógrád 
Megyei Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítását, valamint a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt szövegét a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.  

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 
 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős:Kárdási Jánosné polgármester 
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8.) Előterjesztés egyes TOP és önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására vonatkozó pályázat benyújtására 
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 rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

142/2016. (V.26.) határozata 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat 

benyújtásáról 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása címmel kiírt pályázati 
kiírásra az 1.a) pályázati alcélt illetően 6.869.811,- millió Ft támogatási összeg erejéig.  
 

2. A képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén saját erőként biztosítja a fejlesztési 
költség 5%-át, azaz 361.569,- Ft-ot a 2016. évi költségvetése terhére. 
 

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

Határidő: 2016. június 02. 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

143/2016. (V.26.) határozata 
TOP-3.2.1-15 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú pályázat 

benyújtásáról 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a TOP-3.2.1-15 
- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú pályázati felhívásra maximum 
20 millió forint összegben, 100%-os támogatottsággal, pályázat 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 megtételére. 
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Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

 
 

Napirendek után 
 
Juhászné Gajzinger Ágnes: Pár hét múlva kezdődik a nyári szünet, úgy gondolom, egyeztetni 
kellene a Bécsiné Miklecz Mariettával az étkeztetéssel kapcsolatosan. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Igen, át kell gondolnunk, hogy hogyan fogjuk megoldani. 
 

A 9. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 6/A. 
számú jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 

 

K.m.f. 

 

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


