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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 2017. szeptember 26. napján 

megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak: KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester 
 HROZINA LÉNÁRD alpolgármester  
 JAKUS JÓZSEFNÉ képviselő 
  
Hivatalból jelen van: TUNYOGINÉ DR. GÁLIK ÁGNES aljegyző 
 
KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 5 főből 3 fő van jelen. (Végh Ferenc és Jakus Béla képviselők igazoltan vannak 
távol.) Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, 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 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 
 

3.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata kötelező közművelődési feladatairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

4.) Előterjesztés a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel és a Balassagyarmati 
Regionális Szennyvízrendszerrel kapcsolatos, 2018-2032 évekre vonatkozó gördülő 
fejlesztési tervre 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

5.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó 
munkatervének véleményezésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

6.) Előterjesztés a 2018. évi BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
pályázat kiírására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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7.) Előterjesztés az Ipolyszögi SE támogatására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 
8.) Előterjesztés Ipolyszög község belterületi közutak felújítására vonatkozó határozat 

visszavonására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
9.) Előterjesztés szociális támogatások megállapítása iránti kérelmek elbírálására (zárt ülés) 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

 
Napirendek előtt 

 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Szeretném tájékoztatni a testületi tagokat a Közösségi 
Ház felújításával kapcsolatban. Az augusztusi ülésen Magyaros Tamás adott nekünk egy 
tájékoztatást a tetőszerkezet kialakításáról illetve annak költségvetéséről. Megkértük Magyaros 
Tamást, hogy próbálja meg a költségvetést csökkenteni. Most kapatunk egy előzetes vázlatot -a 
megbeszéltek alapján- a csökkentési lehetőségekről. Úgy látom ezen a vázlaton, hogy a bontási 
munkákkal beleférünk a 10 millió forintba. Az októberi ülésre újra elhívjuk Magyaros Tamást, 
hogy minden felmerült kérdésre tudjon válaszolni.  
 
Napirendek 

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

1 /2017. (II. 27.) rendeletének módosítására 
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 3 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
14/2017.(IX.28.) 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 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 
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Kárdási Jánosné polgármester: Két módosítást kell átvezetni a rendeleten. Az egyik a  
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás településre kiterjedő feladatait ellátó szervezet nevének 
pontosítása, a másik pedig a szociális tűzifa igénylésére nyitvaálló határidő előrehozását rendezi. 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
15/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelete 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

3.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata kötelező közművelődési 
feladatairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: Ipolyszög településnek kötelező közművelődési feladatairól 
jelenleg nincs helyi rendelete. E hiány pótlását kezdeményezte Ipolyszög Község Önkormányzata. 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
16/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelete 

Ipolyszög Község Önkormányzata kötelező közművelődési feladatairól 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

4.) Előterjesztés a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel és a 
Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszerrel kapcsolatos, 2018-2032 évekre 
vonatkozó gördülő fejlesztési tervre 
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 
178/2017. (IX.26.) határozata 

a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel kapcsolatos, 2018-2032 évekre 
vonatkozó gördülő fejlesztési tervről 

  
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Nógrádi Regionális 

Vízellátó Rendszernek az Ipolyszög Község Önkormányzatának tulajdonában álló részére, a 
gördülő fejlesztési tervről az alábbi döntést hozza:  
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a) A Képviselő-testület megbízza a szolgáltatást végző DMRV Zrt-t, hogy Ipolyszög Község 

Önkormányzata képviseletében készítse el és nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalhoz a 2018-2032. évekre vonatkozó beruházási terveket a vízellátási 
rendszerére vonatkozóan az alábbi feltételekkel:  

 
b) Az önkormányzat csak a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján őt megillető bérleti díj, 

illetőleg az esetleges pályázati források erejéig vállal kötelezettséget a közműves vízellátási 
rendszeren. A feladatok forrásának meghatározásánál figyelembe kell venni a szolgáltató 
által elkészítendő felújítási és pótlási tervnél a bérleti díj terhére betervezett munkák 
forrásait. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatban 
szükségessé váló egyéb intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
Határidő: a DMRV Zrt értesítésére: 2017. szeptember 30. 

 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2 határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
179/2017. (IX.26.) határozata 

a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszerrel kapcsolatos, 2018-2032 évekre 
vonatkozó gördülő fejlesztési tervről 

  
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Regionális 

Szennyvízrendszernek az Ipolyszög Község Önkormányzatának tulajdonában álló részére 
vonatkozóan, a gördülő fejlesztési tervről az alábbi döntést hozza:  

 
a) A Képviselő-testület megbízza a szolgáltatást végző DMRV Zrt-t, hogy Ipolyszög Község 

Önkormányzata képviseletében készítse el és nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalhoz a 2018-2032. évekre vonatkozó beruházási terveket a 
szennyvízelvezetés és tisztítás rendszerére vonatkozóan az alábbi feltételekkel:  

 
b) A közműves szennyvízelvezetés és tisztítás rendszerének beruházási tervét illetően csak az 

esetleges pályázati források erejéig tud az önkormányzat kötelezettséget vállalni. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatban   
szükségessé váló egyéb intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
Határidő: a DMRV Zrt értesítésére: 2017. szeptember 29. 

 
 

5.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó 
munkatervének véleményezésére 
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. 
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A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
180/2017. (IX.26.) határozata 

a Központi Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervének  
véleményezéséről 

 
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő 

Központi Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervét a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal megismerte és az abban foglaltakkal egyetért. 

 
2) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a döntéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 
Határidő: 2017. október 5. 
Felelős: dr. Varga Andrea 

 
6.) Előterjesztés a 2018. évi BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

pályázat kiírására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
elmúlt években már foglalkozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
pályázattal. A pályázat helyben szokásos módón meghirdetésre kerül. A határozati javaslat c.) 
pontját kérem kiegészíteni 250.000.- Ft-tal. 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
181/2017. (IX.26.) határozata 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  
kiírásáról 

 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

a. csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási 
tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok támogatására kiírt 
2018 évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, 

 
b. az ösztöndíj odaítélésére – az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő együttműködésében - 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott általános pályázati feltételek 
figyelembe vételével - pályázatot ír ki, 
 

c. a fenti célra az Önkormányzat 2018 évi költségvetésében a szociális előirányzaton belül 
250. 000.-Ft-ot biztosít.   

 
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:2017. október 2. (a pályázathoz való csatlakozás) 
              2017. december 11. (a pályázat elbírálása) 
Felelős:dr. Varga Andrea jegyző 
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7.) Előterjesztés az Ipolyszögi SE támogatására 

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 
182/2017. (IX.26.) határozata 

az Ipolyszögi SE  támogatásáról 
 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.00.- Ft.- azaz kettőszázezer 
forinttal támogatja az Ipolyszögi SE. (2660 Ipolyszög, Fő utca 2.) 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
 
Határidő: 2017. szeptember 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
8.) Előterjesztés Ipolyszög község belterületi közutak felújítására vonatkozó határozat 

visszavonására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Képviselő-testület a 2017. májusi ülésén azt a döntést 
hozta, hogy az önkormányzat a Makadám Aszfalt KFT Bruttó 1.942.897,-Ft árajánlatát fogadja el, 
és egyidejűleg felhatalmazta a polgármestert a   vállalkozási szerződés aláírására. A közös 
önkormányzati hivatal elkészítette a vállalkozási szerződést, melyet több alkalommal, 
tértivevényes levélben kíséreltünk meg eljuttatni a nyertes cég részére. A levelek „nem kereste” 
jelzéssel érkeztek vissza. Ezt követően a céggel történt megbeszélés alapján kiderült, hogy a cég a 
munkát elvégezni nem tudja, a cég tulajdonosi köre a cég eladásáról döntött és a szerződés 
teljesítését nem vállalják. Fentiek okán szükség a határozat visszavonása.  

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
183/2017. (IX.26.) határozata 

Ipolyszögi út felújításáról szóló 114/2017 (V.30.) határozat  
visszavonásáról 

 
 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja azaz Ipolyszögi út 

felújításáról szóló 114/2017 (V.30.) határozatát. 
 
 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 

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

 
 
 

A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 

 
 

K.m.f. 

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


