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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 27. napján 

megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak: KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester 
 JAKUS BÉLA  
 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 (Hrozina Lénárd alpolgármester és Végh Ferenc képviselő 
úr 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 2018. évi közbeszerzési tervének 

elfogadására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 

2.) Előterjesztés a Ipolyszög község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására kiírt 

pályázat elbírálására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 

3.) Előterjesztés a Központi Óvoda 2017. évi működéséről szóló beszámoló jóváhagyására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 

4.) Előterjesztés a Központi Óvoda Továbbképzési Programjával való egyetértésre 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 

5.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a 

közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 

6.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséről szóló 

267/2017. (XII.19.) határozatának módosítására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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7.) Előterjesztés a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 7/2015.(IV.02.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 

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

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 

 
Napirend 

 

1.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének 

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 

44/2018. (III.27.) határozata 

Ipolyszög Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének  

elfogadásáról 

 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi 
közbeszerzési tervét az e határozat mellékletét képező tartalommal fogadja el. 

  

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

Határidő: 2018. március 31. 

Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 

2.) Előterjesztés a Ipolyszög község közigazgatási területén nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 

tevékenység ellátására kiírt pályázat elbírálására 

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. 
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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

45/2018. (III.27.) határozata 

az Ipolyszög község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására kiírt pályázat 

elbírálásáról 

 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ipolyszög község közigazgatási 

területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatási tevékenység ellátására kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítja. 

 

2. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2018. (I.29.) számú határozata 

szerinti tartalommal ismételten pályázatot ír ki a Ipolyszög község közigazgatási területén nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére 

vonatkozó közszolgáltatás végzésére.  

 

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

 

Határidő a 2. pont tekintetében: 2018. április 15. 

Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 

3.) Előterjesztés a Központi Óvoda 2017. évi működéséről szóló beszámoló 

jóváhagyására 

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 

46/2018. (III.27.) határozata 

a Központi Óvoda működéséről szóló beszámoló  

jóváhagyásáról 

 

1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda 2017-es 
költségvetési évet érintő működéséről szóló beszámolóját a határozat mellékletét képező 
tartalommal jóváhagyja. 
 

2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.  
 
Határidő: 2018. április 15. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

 

4.) Előterjesztés a Központi Óvoda Továbbképzési Programjával való egyetértésre 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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Kárdási Jánosné polgármester 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 

47/2018. (III.27.) határozata 

a Központi Óvoda 2018. szeptember 1-je és 2023. augusztus 1-je közötti időszakra szóló 

Továbbképzési Programjával való egyetértésről 

 

1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda 2018. 
szeptember  1-je és 2023. augusztus 31-e közötti időszakra szóló Továbbképzési 
Programjának az előterjesztés melléklete szerinti tartalmával egyetért. 

 

2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa 
és az egyéb szükséges lépéseket tegye meg. 
 
Határidő: a tájékoztatás tekintetében 2018. április 15., 
                  egyéb szükséges intézkedések tekintetében értelemszerűen 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 

5.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a 

közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló 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 

48/2018. (III.27.) határozata 

a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság 
helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város 
Rendőrkapitányának a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedéseiről és azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 

 
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a kapitányságvezetőt tájékoztassa. 
 

Határidő: 2018. április 15. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
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6.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséről szóló 

267/2017. (XII.19.) határozatának módosítására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Tavaly decemberben a Képviselő–testület 267/2017. 

(XII.19.) határozatával döntött arról, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok 

ellátására Zöld Híd B.I.G.G. Nkft.-vel kíván közszolgáltatási szerződést kötni 2018. január 1. 

napjától kezdődő egy éves, határozott időtartamra azzal, hogy a közszolgáltató a hulladék 

rendszeres gyűjtését, szállítását és kezelésre történő átadását a Balassagyarmati Városüzemeltetési 

Nkft. alvállalkozóként történő bevonásával végzi. A határozatban 1 éves időtartam került 

meghatározásra. A Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nkft. 

megküldte hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéstervezetét, az ezzel kapcsolatos 

egyeztetések során a közszolgáltató 2018. április 1. napjától kezdődő legalább öt éves időtartamú 

szerződés megkötéséhez ragaszkodott. Ezért vált szükségessé a határozat módosítása. 

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 

melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

49/2018. (III.27.) határozata 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséről szóló  

267/2017. (XII.19.) határozatának módosításáról 

 

1./ Ipolyszög község Önkormányzatának Képviselő–testülete 267/2017. (XII.19.) határozatát 

akként módosítja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására a Zöld Híd 

B.I.G.G. Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társasággal (cgj.: ; székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.; adószám: 25894259-2-13) 2018. 

április 1. napjától kezdődő öt éves, határozott időtartamú közszolgáltatási szerződést köt azzal, 

hogy a közszolgáltató a hulladék rendszeres gyűjtését, szállítását és kezelésre történő átadását a 

Balassagyarmati Városüzemeltetési Nkft. (cg.: 12-09-002237; székhely: 2660 Balassagyarmat, 

Mikszáth K. út 59.) alvállalkozóként történő bevonásával végzi. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására, 

valamint a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2018. április 01. 

Felelős:Kárdási Jánosné polgármester 

 

7.) Előterjesztés a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 7/2015.(IV.02.) 

önkormányzati rendelet 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. 

 

 



 6 

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 

melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2018.(III.29.) önkormányzati rendelete 

a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 

7/2015.(IV.02.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

Napirendek után 

 

Kárdási Jánosné polgármester: Ipolyszögi Sportegyesület segítséget szeretne kérni az 

önkormányzattól az alábbi problémák megoldásában: az egyesület könyvelésének megoldása-

mivel aki eddig könyvelt nekik az lemondta-, hősugárzó vásárlása, a foci pálya locsolásának 

megoldása szivattyú illetve csővezetékek kialakításával.  

 

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Az önkormányzat februárban döntött az Ipolyszögi 

Sportegyesület támogatásáról 300. 000.- Ft összegben. Javaslom, hogy említet kérelmet nyújtsa be  

egyesület írásban, számadatokkal, hogy lássuk annak pénzügyi vonzatát. Ezek után lesz abban a 

helyzetben a Képviselő-testület, hogy megalapozott döntést tudjon hozni. 

 

Jakus Béla: A buszmegállók megvilágításáról is beszélnünk kell. A jelenlegi világítás nem 

megfelelő. Az úton való átkelés is veszélyes emiatt, különösen az esti órákban. Rosszak a látási 

viszonyok. Azt is tisztázni kell, hogy az a közvilágítási lámpa kihez tartozik. 

 

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Természetesen utána járunk. Foglalkozunk a problémával. 

 

 

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

számú jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
 

A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 

 
 

K.m.f. 

 

 

 

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

              polgármester                     jegyző 


