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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 24. napján 

megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak: KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester 
 JAKUS JÓZSEFNÉ  
 AROS-MAGLÓDI MELINDA 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 (Jakus Béla alpolgármester és Hrozina Lénárd képviselő 
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 a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel és a Balassagyarmati 

Regionális Szennyvízrendszerrel kapcsolatos, 2019-2033 évekre vonatkozó gördülő 

fejlesztési tervre 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 

2.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó 

munkatervének véleményezésére 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 

3.) Előterjesztés a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésével 

való egyetértésre 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 

4.) Előterjesztés Bursa Hungarica pályázatok 2019-es fordulójának elbírására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 

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

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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Napirend 

 

1.) Előterjesztés a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel és a 

Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszerrel kapcsolatos, 2019-2033 évekre 

vonatkozó gördülő fejlesztési tervre 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Önkormányzatunk a rendszer műszaki állapotára 

vonatkozóan nem rendelkezik olyan alapvető információkkal, melyek nélkülözhetetlenek 

lennének egy megalapozott tervezési folyamathoz, hiszen nem mi üzemeltetjük azt, 

szakembereink sincsenek erre. Így Ipolyszög Község Önkormányzatának a DMRV Zrt 

elkészítette a 2019-2033 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet. Pénzügyi lehetőségeire 

tekintettel Ipolyszög Község Önkormányzata csak a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján őt 

illető bérleti díj, illetőleg az esetleges pályázati források erejéig tud kötelezettséget vállalni úgy a 

közműves vízellátás, mint a közműves szennyvízelvezetés és tisztítás rendszerének felújítását, 

pótlását, illetőleg a tervezett beruházásokat illetően. 

 

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

melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

140/2018. (IX.24.) határozata 

a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel és a Balassagyarmati Regionális 

Szennyvízrendszerrel kapcsolatos, 2019-2033 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervről 

  

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

Vízellátó Rendszernek és a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszernek a Ipolyszög 

Község Önkormányzatának tulajdonában álló részére, a gördülő fejlesztési tervről az alábbi 

döntést hozza:  

2.  

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 2019-2033. évekre vonatkozó beruházási terveket a vízellátási-, 

valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás rendszerére vonatkozóan a következő feltételekkel:  

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

illetőleg az esetleges pályázati források erejéig vállal kötelezettséget úgy a közműves 

vízellátási rendszeren, mint a közműves szennyvízelvezetés és tisztítási rendszeren a 

beruházásokra vonatkozóan.  

- A feladatok forrásának meghatározásánál figyelembe kell venni a szolgáltató által 

elkészítendő felújítási és pótlási tervnél a bérleti díj terhére betervezett munkák forrásait. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatban 

szükségessé váló egyéb intézkedések megtételére. 
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Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

Határidő: a DMRV Zrt értesítésére: 2018. szeptember 30. 

 

2.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2018/2019. 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. 

 

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

melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

141/2018. (IX.24.) határozata 

a Központi Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezéséről 

 
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda (OM 

200635) 2018/2019. 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: 2018. október 10. 
Felelős: dr. Varga Andrea 

 

3.) Előterjesztés a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 

engedélyezésével való egyetértésre 

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 

142/2018. (IX.24.) határozata 

a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 2018/2019. nevelési évben 

történő engedélyezésével való egyetértésről 

 
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a 
2018/2019. nevelési évben a maximális óvodai csoportlétszám túllépését a fenntartásában 
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működő Központi Óvoda alábbi feladatellátási helyein, csoportjaiban és létszámokkal 
engedélyezze:  

 

2) A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Központi Óvoda 
vezetőjét és tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket. 
 
 
Határidő: 2018. október 10. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

 

4.) Előterjesztés Bursa Hungarica pályázatok 2019-es fordulójának elbírására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 

Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Javaslom, hogy csatlakozzunk 

az ösztöndíjpályázathoz és erre a célra 2019. évi költségvetésében szociális előirányzaton belül 

250.000.- forintot biztosítson az önkormányzat. 

 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

143/2018. (IX.24.) 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 2018/2019. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok támogatására kiírt 2019. 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 2019. évi költségvetésében a szociális előirányzaton belül 
250.000.- Ft-ot biztosít.   
 
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére. 
 

KÖZPONTI ÓVODA (OM: 200635) 

2018/2019. nevelési év 

Feladatellátási hely Csoport Engedélyezett létszám 

Központi Óvoda  Csillag 26 fő 

Cseperedő Tagóvoda Ficánka 27 fő 

Micimackó  26 fő 

Nyitnikék Tagóvoda Katica 26 fő 

Meseerdő Tagóvoda Tekergő 27 fő 

Pillangó  27 fő 
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 Határidő:  2018. október 3. (a pályázathoz való csatlakozás) 
              2018. december 6. (a pályázat elbírálása) 
 Felelős:   dr. Varga Andrea jegyző 
 
 

A 5. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 

11/A. számú jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
 

A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 

 
 

K.m.f. 

 

 

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

              polgármester                     jegyző 


