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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 17. 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 
 JUHÁSZNÉ GAJZINGER ÁGNES pénzügyi osztályvezető 
  
KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, minden képviselő jelen van. Jegyzőkönyvvezetésre felkéri Gramantik Esztert. 

A polgármester szavazásra bocsátja az ülés napirendjét, melyet a jelenlévők egyhangú 5 igen 
szavazattal elfogadtak. 

N A P I R E N D : 

1.) Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
2.) Előterjesztés földhasználati jogról való nyilatkozattételre 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

3.) Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. 
(II.26.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 

Napirendek 

 
1.) Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 

fejlesztéseinek támogatására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 

KÁRDÁSI JÁNOSNÉ: 10 millió forintra lehet pályázni. 

 

DR. VARGA ANDREA: Az előterjesztés mellékletét képezi a teljes pályázati kiírás. A pályázat 
beadási határideje 2015. szeptember 1.  A megnyert összeget 2018. végéig kell felhasználni. Arról 
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kell döntenie a képviselő-testületnek, hogy mire szeretné felhasználni ezt az összeget. A pályázati 
kiírásban a 12 pont - támogatás felhasználása, elszámolható költségek- pontos tájékoztatást ad a 
felhasználási lehetőségekről. A 10 millió forint bruttó összeget jelent.  A Kultúrház felújítását 
beszéltük polgármester asszonnyal, hiszen olyan statikai szakvélemények állnak rendelkezésre, ami 
szerint komoly állékonysági problémái vannak az épületnek. El lehet kezdeni a felújítást az 
épületen, de az biztos, hogy ez az összeg nem elegendő a teljes épület megújulásához. Felmerült 
még az óvoda, amivel lehetne kezdeni valamit.  

KÁRDÁSI JÁNOSNÉ: Kezdjük el a Kultúrház felújítását 10 millió forintból. 

További kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
92/2015.(VIII.17.) határozata  

az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatásáról 

 
1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására 
kiírt pályázati kiírásra épület felújítása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése, kulturális tevékenység 
megvalósítása alcélt jelöli meg 10 millió Ft támogatási összeg erejéig.  
 

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

Határidő: 2015. szeptember 1. 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 
 

2.) Előterjesztés földhasználati jogról való nyilatkozattételre 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

KÁRDÁSI JÁNOSNÉ: Kovács Jánosné kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Kérelme 
alapján szeretné az épületet az ingatlan nyilvántartásban feltüntetni. Ugyanis a terület, amire 
építkeztek, az önkormányzati tulajdonban van. Amiről döntenünk kell, hogy az 
önkormányzatnak, mint az altalaj tulajdonosának, hogy a földhasználatot milyen módon: 
ingyenesen vagy visszterhesen engedi.  

JAKUS BÉLA: A mai világban semmi sincsen ingyen. 

JAKUS JÓZSEFNÉ: Egyet értek.  

JUHÁSZNÉ GAJZINGER ÁGNES: Ilyenkor csak a ház alatti területet kapja meg?  

DR. VARGA ANDREA: Földhasználat csak a ház alatti területre vonatkozik. Balassagyarmaton 
ez a jogi helyzet van a piac területén lévő árusító helységek esetén. Nem tulajdonba fogja 
megkapni a területet, csak használatba.  

KÁRDÁSI JÁNOSNÉ: Azt javaslom kérjünk 20 ezer forintot.  
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További kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
93/2015.(VIII.17.) határozata  

földhasználati jogra vonatkozó nyilatkozattételről 
 

1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Jánosné (an.: Oláh Teréz) 
kérelme alapján 20 ezer Ft értéken, visszterhesen földhasználatot enged az Ipolyszög Község 
Önkormányzatának tulajdonát képező 440 hrsz-ú ingatlanra. 

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

Határidő: 2015. szeptember 1. 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 
 
3.) Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. 
(II.26.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
KÁRDÁSI JÁNOSNÉ: Ismerteti az előterjesztést. A papírboltban lenne egy lista összeállítva, 
hogy miből válogathatnak. Mindenkinek egységes az összeg de el tudja dönteni, hogy mire van a 
legjobban szüksége.  
 
VÉGH FERENC: Ha a gyermekeknél és az időskorúaknál is 100 -100 fővel számolok a 
gyerekeknél 5000 forinttal az időseknél pedig 10 000 ezer forinttal, akkor az összesen 1,5 millió 
forintot jelent.  

JAKUS BÉLA: Jelenleg, hogy áll a költségvetésünk?  

JUHÁSZNÉ GAJZINGER ÁGNES: Arányosítva éves szinten van 6 millió forint, ebből 
mostanáig megkaptak 3,9 millió forintot, amit eddig elköltöttek ebből az kb 1,8 -2 millió között 
van.   

JAKUS BÉLA: Ezek szerint megtehetjük, hogy megadjuk az összegeket.  

KÁRDÁSI JÁNOSNÉ: Akkor a gyermekek megkapják a természetbeni 5000 forintos 
támogatást, amit a papír írószerben tudnak érvényesíteni a megbeszéltek alapján. Az időskorúak 
esetében pedig 4000 forintról 10. 000 forintra növeljük a támogatásukat. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet, melyet a képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal elfogadott. 
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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
12/2015.(VIII.19.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

Napirendek után 

JUHÁSZNÉ GAJZINGER ÁGNES: Van egy jelentős tartozása az önkormányzatnak az 
ÉMÁSZ felé. Ha nem lép az önkormányzat, akkor ez csak tovább fog halmozódni. Megnéztem a 
jelenlegi pénzügyi állapotot, ez azt jelenti, hogy mennyi pénz van a számlán. Ami saját pénz és 
nem az le nem kötött közművelődési illetve közmunka előleg, az kb 1,2 millió forint. Ehhez 
képest a szállítói állomány 2 570 ezer forint. Két meghatározó tartozása van jelenleg az 
önkormányzatnak az egyik az ÉMÁSZ felé, a másik a tavaly ki nem fizetett hulladékszállítás. Ezen 
kívül még van egy 359 ezer forint összegű gyepmester számla. Ha az ÉMÁSZ számla kifizetése 
nem rendeződik szeptember 4-ig, akkor nem lesz áram a településen. Ezzel a legsürgősebb 
foglalkozni.  A megemelt teljesítményű kismegszakítók felszerelését az önkormányzat kérte a 
kamerák működtetéséhez. Ez nagyon költségesen működik. Az én véleményem szerint ezeket, a 
kismegszakítókat el kell távolítani, hogy ne halmozzák tovább az összeget. Fel kell venni a 
kapcsolatot az ÉMÁSZ-szal, hogy kérjünk tőlük egy fizetési halasztást. Vagy esetleg 
megpróbálhatjuk beadni az ÖNHIKIT erre az összegre.  

DR. VARGA ANDREA: A pályázatban meg van jelölve 5 éves fenntartást kötelezettség. 
Helyileg is meg lettek jelölve a kamerák. Ha önkormányzati tulajdonú ingatlanon lennének 
elhelyezve a kismegszakítók, -ami mér- akkor csak a tényleges fogyasztást kellene kifizetni. Mivel 
az ÉMÁSZ oszlopain vannak a kamerák és nem mért fogyasztásként, hanem általányként 
számlázza, ezért ilyen magas költségű. Az a probléma, hogy a pályázatban rögzítve lettek a 
kamerák helyei, ezért nem helyezhetőek át máshova. 

KÁRDÁSI JÁNOSNÉ: Megkérném jegyző asszonyt, hogy tegye meg a szükséges lépéseket. 

A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja. 

 

 

k.m.f. 

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


