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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 25. napján 

megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak: KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester 
 HROZINA LÉNÁRD alpolgármester 
 JAKUS JÓZSEFNÉ  
 VÉGH FERENC képviselő 
  
Hivatalból jelen van: TUNYOGINÉ DR GÁLIK ÁGNES aljegyző 
  
                                                 
KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 5 főből 4 fő van jelen (Jakus Béla képviselő úr igazoltan vannak távol). 
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat. 

A napirendre vonatkozóan javasolja a „Előterjesztés lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatására vonatkozó pályázat benyújtására” című napirendi pont felvételét amit 4 napirendi 
pontként tárgyalnak meg, melyet a Képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

A napirendre vonatkozóan javasolja a „Előterjesztés sportkoncepció jóváhagyására” című 
napirendi pont felvételét, amit 5 napirendi pontként tárgyalnak meg, melyet a Képviselő- testület 
4 igen szavazattal elfogadott. 

A napirendre vonatkozóan javasolja a „Előterjesztés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása tárgyú pályázat benyújtására” című napirendi pont felvételét, amit 6 
napirendi pontként tárgyalnak meg, melyet a Képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosítással együtt, melyet a 

Képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

N A P I R E N D: 

 

1.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési 
szervei 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
2.) Előterjesztés Ipolyszög község belterületi közút felújítására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 
3.) Előterjesztés az Ipolyszög, Dévér u. 11. szám alatti 332/A hrsz-ú ingatlan megvásárlására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

4.) Előterjesztés lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására vonatkozó pályázat 
benyújtására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
5.) Előterjesztés sportkoncepció jóváhagyására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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6.) Előterjesztés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú  

pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

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

 

 
Napirend 

 

1.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó 

költségvetési szervei 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének 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 4 igen szavazattal elfogadott. 

 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

71/2018. (IV.25.) határozata 

Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2017. 

évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 

 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Balassagyarmat Város 

Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2017. évi összefoglaló ellenőrzési 

jelentését. 

 

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

 

Határidő: 2018. április 30. 

Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

            Dr. Varga Andrea jegyző 

 

2.) Előterjesztés Ipolyszög község belterületi közút felújítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Az árajánlatok közül két olyan 
árajánlat van, ami még elfogadható összegű. Otys Úttechnika Kft. I. változata 1.985.802,- Ft-t, 
Útkellene Kft. II. változata 2.390.435,- Ft-t. A költségvetésben 2 millió forintot terveztünk be 
útfelújításokra.  
 
Végh Ferenc: Ezekből az árakból esetleg lehet még alkudni? 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Nem tudom, Zábrádi József adta meg a paramétereket, ami 

alapján kértünk árajánlatokat. 
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Jakus Józsefné: El kellene hívni az Útkellene Kft-t, hogy nézze meg, pontosan miről lenne szó 

és megtekintés alapján mondjanak egy árat. 

Kárdási Jánosné polgármester: Zábrádi József gondolom azokkal az adatokkal számolt, amiket 

már ő is kapott. 

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Az útalap, ha elkészül, akkor már könnyebb lenne rá 

pályázatot beadni, most is van egy lehetőség.  

Kárdási Jánosné polgármester: Igen, jó lenne, ha tudnánk pályázni útfelújításra, mivel saját 

forrásból nem tudjuk finanszírozni az összes út helyreállítását. 

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Az Útkellene Kft-vel átbeszélhetnénk az elképzeléseinket 

is, hogy biztosan egy dologra gondoltunk műszaki tartalom kapcsán. Szerződés tervezettet  annak 

alapján lehetne készíteni a feltételekről, határidőkről.  

Kárdási Jánosné polgármester: Javaslom a határozati javaslat módosítását akképpen, hogy első 

sorban az Útkellene Kft. II. változat előterjesztés szerinti ajánlatát a 2.390.435,- Ft összeggel 

fogadjuk el és ha valamiért meghiúsulna a szerződéskötés lehetősége, akkor másodlagosan az  

Otys Úttechnika Kft. I. változat szerinti 1.985.802,- Ft ajánlatát fogadjuk el. 

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a módosított határozati 

javaslatot, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
72/2018. (IV.25.) határozata 

Ipolyszög község Ipolyszögi út felújításáról  
 

1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ipolyszögi utca (220 fm x 3,2 
m) felújítása vonatkozásában: 

 
Első sorban az Útkellene Kft. II. változat szerinti árajánlatot fogadja el. 
 
Amennyiben az Útkellene Kft. társasággal valamely okból nem jönne létre a szerződés az Otys 
Úttechnika Kft. I. változat szerinti árajánlatát fogadja el bruttó 1.985.802,- Ft összeggel.. 

 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, 

valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
 

 
Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 

3.) Előterjesztés az Ipolyszög, Dévér u. 11. szám alatti 332/A hrsz-ú ingatlan 
megvásárlására 
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 4 igen szavazattal elfogadott. 
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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

73/2018. (IV.25.) határozata 

az Ipolyszög, Dévér u. 11. szám alatti  332/A hrsz –ú ingatlan  
megvásárlásáról  

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ipolyszög, Dévér u. 11. szám 

alatti 332/A hrsz-ú, Bogdán Gyuláné (sz.név: Oláh Mára, szül: 1944.) és Bogdán Gyula (szül: 
1937.) tulajdonában lévő lakóházat nem kívánja megvásárolni.  

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Kárdási Jánosné polgármester 
Határidő:  a kiértesítésre 2018. május 30. 

 

 

4.) Előterjesztés lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására vonatkozó 
pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A DMRV Zrt. vezérigazgatója a 2018. évi központi 

költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 3. sz. melléklet I. 1. pontjára hivatkozva, mely a 

lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásnak igénybe vételére vonatkozik, arról tájékoztatta 

önkormányzatot, hogy társaságuk Ipolyszögre vonatkozóan is felülvizsgálta a jogosultságot a 

pályázati anyagban kiírt feltételek alapján. Értékelésük szerint Ipolyszög Község 

Önkormányzatának lehetősége van a hivatkozott pályázat benyújtására. A pályázati 

dokumentációt a DMRV Zrt. készítené el, azonban annak benyújtására, feltöltésére a Magyar 

Államkincstártól kapott tájékoztatás szerint csak az önkormányzat, mint pályázó jogosult, azt a 

cég megbízás esetén sem végezheti el. Amennyiben a pályázat elkészítéséhez szükséges 

nyilatkozatokat önkormányzatunk megfelelő határidőben eljuttatja a DMRV Zrt-hez, az 

elkészített pályázati anyagot legkésőbb 2018. május 03-ig megküldik számunkra. 

 

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

melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

74/2018. (IV.25.) határozata 

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról 

 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásért felelős 
miniszter által — a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével 
egyetértésben — a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 
törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet I. 1. pontja szerint lakossági 
víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázatra pályázatot nyújt be a Magyar 
Államkincstár felé, amennyiben az önkormányzat a pályázati feltételeknek megfelel. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének 
benyújtására. 
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3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt 
feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételéről a DMRV Zrt. közreműködésével. 

 

Határidő: a pályázati dokumentáció benyújtására: 2018. május 7. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
5.) Előterjesztés sportkoncepció 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 4 igen szavazattal elfogadott. 

 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

75/2018. (IV.25.) határozata 

sportkoncepció jóváhagyásáról 

 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében 
foglalt tartalommal jóváhagyja Ipolyszög Község Önkormányzatának egységes 
szerkezetbe foglalt, felülvizsgált sport – fejlesztési koncepcióját. 
 

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

Határidő: pályázati kiírás szerint 

Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

 

6.) Előterjesztés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 
tárgyú  
pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. 

 

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

melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

76/2018. (IV.25.) határozata 

az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú  

pályázat benyújtásáról 

 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati felhívásra az 1.b) pályázati alcélt 
illetően, 13.128.447,- Ft támogatási összeg erejéig pályázat kerüljön benyújtásra műfüves 
sportpálya létesítésére vonatkozóan. 

 

2. A Képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén saját erőként biztosítja a fejlesztési költség 
15%-át, azaz 2.316.785,- Ft-ot a 2018. évi költségvetése terhére. 
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3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: pályázati kiírás szerint 

Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

 

A 7. 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 


