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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 21. napján 

megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak: KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester 
 HROZINA LÉNÁRD 
 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 5 fő van jelen. Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e 
vélemény, javaslat. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a Képviselő- testület 5 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
N A P I R E N D:  
 
1.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. 

(II. 29.) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
2.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 160/2016. (VI.28.) 

számú határozata visszavonására és hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység 
ellátására vonatkozó pályázat kiírására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

3.) Előterjesztés a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvétellel 
kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

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

Napirendek 
 

1.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 
2/2016. (II. 29.) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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Kárdási Jánosné polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-
testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 

Jakus Béla: A júniusi ülésen döntöttünk arról, hogy megkötjük az együttműködési megállapodást 
a Magyar Államvasutak Zrt-vel. Sikerült a tervezettnél nagyobb összeget elérni? 

dr. Varga Andrea jegyző: Nem, csak az eredetileg tervezett összeget.  

Végh Ferenc: Az épületet viszont helyre fogják állítani, és van rá esély, hogy visszaadják nekünk. 

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
13/2016.(VII.25.) önkormányzati rendelete 

Ipolyszög Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 
2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
2.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 160/2016. 

(VI.28.) számú határozata visszavonására és hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
tevékenység ellátására vonatkozó pályázat kiírására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
dr. Varga Andrea jegyző: ismerteti röviden az előterjesztést. 

 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
180/2016. (VII.21.) határozata 

a 160/2016. (VI.28.) számú határozatának visszavonásáról 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 160/2016. (VI.28.) számú 
határozatát visszavonja, tekintettel arra, hogy az Észak-Pest Nyugat-Nógrád Megyei 
Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a tagi kölcsön 
visszafizetésére abban megjelölt határidőt nem fogadta el.  

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

 
Határidő: 2016. július 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 
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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
181/2016. (VII.21.) határozata 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátására vonatkozó pályázat 
kiírásáról 

 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a települési szilárd hulladék 
gyűjtésére és szállítására vonatkozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására 
2017. január 01. napjától számított egy éves, határozott időtartamra az előterjesztés melléklete 
szerinti tartalommal pályázatot ír ki.  
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő a 2. pont tekintetében: 2016. augusztus 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
    dr. Varga Andrea jegyző 

 
 

3.) Előterjesztés a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való 
részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára 
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 5 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

182/2016. (VII.21.) határozata 
a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való 

részvételre irányuló pályázat benyújtásáról 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Nemzeti 
Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre irányuló pályázati 
felhívásra 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 megtételéről. 

Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 
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Napirendek után: 

dr Varga Andrea jegyző tájékoztatta a képviselő-testület tagjait a Nógrád Megyei 
Kormányhivataltól kapott levélről. (Jegyzőkönyv mellékletét képzi.) 

Kárdási Jánosné polgármester: A honlap készítésére bekért árajánlatok közül a legkedvezőbbel 
szerződést kötünk. A honlap felállításáig, ideiglenes jelleggel az adatok a www.balassagyarmat.hu 
oldalon kerülnek közzétételre. 

 

A 4. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 8/A. 
számú jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 

 

K.m.f. 

 

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


