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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 2017. június 27. 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 
                                                DR MÓTYÁNNÉ BÁLINT ÉVA vezető főtanácsos 
 
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.) Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat. 
 
A napirendre vonatkozóan javasolja a „Előterjesztés az ipolyszögi tagóvoda vizesblokkjának  
felújításával kapcsolatos döntés meghozatalára ” című napirendi pont felvételét és annak való 
megtárgyalását  7 napirendi pontként, melyet 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 2017. évi költségvetéséről szóló 

1 /2017. (II. 27.) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
2.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata elfogadására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

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

4.) Előterjesztés az egészségügyi alapellátás körében nyújtandó fogorvosi ügyelettel kapcsolatos 
döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
5.) Előterjesztés Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2016 – 2017 évi beszámolójának 

elfogadására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

6.) Előterjesztés a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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7.) Előterjesztés az ipolyszögi tagóvoda vizesblokkjának felújításával kapcsolatos döntés 

meghozatalára 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

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

 
Napirendek 
 
1.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 

1 /2017. (II. 27.) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
Kárdási Jánosné polgármester köszönti Juhászné Gajzinger Ágnes pénzügyi osztályvezetőt. 
Megkérdezi kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az anyaghoz? 

Juhászné Gajzinger Ágnes: Köszönöm nem, de ha van kérdés, szívesen válaszolok. 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
12/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete 

Ipolyszög Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
2.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 

elfogadására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Tunyoginé Dr. Gálik Ágnes aljegyző: 2016. év végén a közbeszerzéseket érintően átfogó 
jogszabály-módosítás történt. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosított – 
2017. január 1-jén hatályba lépett – rendelkezéseinek egy része érinti a jelenleg hatályos Szabályzat 
több pontját is. A Kbt. módosítása alapján az egyes közbeszerzési eljárások megnövekedtek az 
ajánlatkérő tájékoztatási feladatai a Közbeszerzési Hatóság felé, illetve közzétételi kötelezettségei 
egyrészt az Önkormányzat honlapján, másrészt a Közbeszerzési Hatóság által működtetett 
Közbeszerzési Adatbázisban. Mindezekre tekintettel vált szükségessé új közbeszerzési szabályzat 
elfogadására. 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
132/2017. (VI.27.) határozata 

Ipolyszög Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata  
elfogadásáról 
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Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ipolyszög Község Önkormányzata 
Közbeszerzési Szabályzatát - a melléklet szerint – elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására. 

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

 
3.) Előterjesztés a Közösségi ház tetőszerkezete felújítási munkáinak elvégzésére 

beérkezett árajánlat elfogadására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

Kárdási Jánosné polgármester: A közösségi ház tetőszerkezetének munkáira kiírt előző eljárást a 
Képviselő-testület eredménytelenné nyilvánította és új eljárás kiírásáról döntött, tekintettel arra, 
hogy akkor az ajánlattételre felkért négy ajánlattevő közül csak egy ajánlattevő nyújtott be 
ajánlatot. Az ajánlattételi felhívások kiküldését követően 2017. június 7-én helyszíni bejárást, 
konzultációt tartottunk a kivitelezési munkák helyszínén. A felkért ajánlattevők közül Fábián 
Mihály vett részt a bejáráson. Az árajánlatok benyújtásának határideje 2017. június 19. 1000 óra 
volt, mely időpontra ismételten csak egy vállalkozó, Fehér Tibor nyújtott be ajánlatot. Ezen 
ajánlat tartalmára az abban megjelölt összegre tekintettel javaslom, hogy ismételten nyilvánítsuk 
eredménytelenné az eljárást.  

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
133/2017. (VI.27.) 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 

 
4.) Előterjesztés az egészségügyi alapellátás körében nyújtandó fogorvosi ügyelettel 

kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 8/2016.(IV.29.) önkormányzati 
rendeletének 3. § (1) bekezdésében akként rendelkezett, hogy „A fogorvosi ügyeleti ellátás heti 
pihenőnapokon és munkaszüneti napokon a 3100 Salgótarján, Szerpentin út 19. szám alatt 
biztosított.” A Nógrád Megyei Kormányhivatal fogorvosi ügyelettel kapcsolatos felhívásában 
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foglaltakra reagálva megkerestük Salgótarján és Térsége Egészségügyi - Szociális Központját, 
kinek tájékoztatása szerint 2017. július 1-től feladat-ellátási szerződés útján lehetőség van arra, 
hogy a Salgótarján és Térsége Egészségügyi - Szociális Központja lássa el Ipolyszög fogorvosi 
ügyelet megszervezését és folyamatos biztosítását. Ezért azonban lakosságarányos önkormányzati 
hozzájárulást kell fizetni. Több önkormányzat kérése alapján a Semmelweis Egyetem, valamint az 
OEP képviselői 2017. május 30-án tájékoztatót tartottak Rétságon a fogorvosi ügyelet ellátása 
kérdésében. Ennek során elmondták, hogy a gyakorlatban a lakosság számtalanszor a Semmelweis 
Egyetem Budapest, Szentkirályi utca 40.szám alatti rendelőjében működő ügyeletét keresi fel, 
annak ellenére, hogy ennek mindeddig jogszabályi/szerződéses alapja nem volt. A SOTE részéről 
felajánlották, hogy feladat-ellátási szerződés alapján a jövőben immár hivatalosan is lehetőséget 
biztosítanának a fogorvosi ügyelet Semmelweis Egyetem Fogászati- és Szájsebészeti Oktató 
Intézetének 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.szám alatti rendelőjében történő ellátására 
mindazon önkormányzatoknak, akik szándéknyilatkozatban jelzik feléjük ezen igényüket, majd a 
szerződést megkötik. Az ügyelet ily módon történő biztosítása az önkormányzatoknak semmiféle 
többlet költséggel, kiadással nem jár, a SOTE csak az OEP finanszírozást kéri tevékenységéért a 
feladat-ellátási szerződés alapján. Ezen ügyeleti rend „működőképességét” az OEP részéről 
jelenlévők is megerősítették.  Szeretném tájékoztatni továbbá a testületet, hogy az ügy kapcsán 
kikértük az ÁNTSZ véleményét aki levelében arról tájékoztatott, hogy a rendelet tervezetre 
észrevételt nem tesz. 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
134/2017. (VI.27.) határozata 

az egészségügyi alapellátás körében nyújtandó fogorvosi  
ügyeletet biztosításáról 

 
1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Ipolyszög Község Önkormányzata a 2015. évi 

CXXIII. törvény 5. § (1) c) pontjában meghatározott, egészségügyi alapellátáshoz 
kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátást a Semmelweis Egyetemmel kötendő feladat-ellátási 
szerződés alapján biztosítsa. 

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

intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2017. július 31. 
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 
13/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 
8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 



 5 

 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
5.) Előterjesztés Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2016 – 2017 évi 

beszámolójának elfogadására 
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 3 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
135/2017. (VI.27.) határozata 

Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2016 – 2017 évi beszámolójának  
elfogadásáról  

 
Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt 
tartalommal elfogadja Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulásának 2016 – 2017 évi 
beszámolóját. 

 
 

6.) Előterjesztés a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 
engedélyezésére 
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 1 határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
136/2017. (VI.27.) határozata 

a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 2016/2017. nevelési évben 
történő engedélyezésével való egyetértésről 

 
1.Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2016/2017. 
nevelési évben a maximális óvodai csoportlétszám túllépését a Balassagyarmat Város 
fenntartásában működő Központi Óvoda alábbi feladatellátási helyén, csoportjaiban és 
létszámokkal a fenntartó engedélyezze:  
  

2016/2017. nevelési év 
Központi Óvoda  
Meseerdő Tagóvoda 

Tekergő csoport Pillangó csoport 
26 fő 26 fő 
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2.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 
 
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2 határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
137/2017. (VI.27.) határozata 

a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 2017/2018. nevelési év 
indításakor történő engedélyezésével való egyetértésről 

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Balassagyarmat 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 25. § (7) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a 2017/2018. nevelési évben a 
maximális óvodai csoportlétszám túllépését a fenntartásában működő Központi Óvoda alábbi 
feladatellátási helyén, csoportjaiban és létszámokkal engedélyezze:  
 

2017/2018. nevelési év 
Központi Óvoda  
Meseerdő Tagóvoda 

Tekergő csoport Pillangó csoport 
26 fő 26 fő 

 
 
2.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 
 
7.) Előterjesztés az ipolyszögi tagóvoda vizesblokkjának felújításával kapcsolatos 

döntés meghozatalára 
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 3 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
138/2017. (VI.27.) határozata 

az ipolyszögi tagóvoda vizesblokkjának felújításával kapcsolatos  
döntés meghozataláról 
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1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pénzügyi lehetőség hiányában 
2017. évben nem finanszírozza az Ipolyszög, Ipolyszögi u. 2. szám alatti ingatlan 
vizesblokkjának felújítását.  

 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az intézmény vezetőjét tájékoztassa a 
döntésről. 
 
 
Határidő: 2017. július 01. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 
A 8. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 6/A. 
számú jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
 

K.m.f. 

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


