IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 30. napján
megtartott üléséről.
Jelen vannak:

KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester
JAKUS JÓZSEFNÉ
AROS-MAGLÓDI MELINDA képviselő

Hivatalból jelen van:

TUNYOGINÉ DR GÁLIK ÁGNES aljegyző
DR. MÓTYÁNNÉ BÁLINT ÉVA

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 Ipolyszög Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(III.01.) rendeletének módosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

2.)

Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési
szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok 2019. évi
belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

3.)

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

Napirend
1.)

Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(III.01.) rendeletének módosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester: Köszönti Dr. Mótyánné Bálint Éva pénzügyi osztály dolgozóját.
Megkérdezi kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az anyaghoz?
Dr. Mótyánné Bálint Éva: Kötött támogatások miatt van szükség a költségvetés módosítására.
Ipolyszög Község Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon belül
meghirdetett TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyában
pályázatot nyújtott be, melynek eredményeképp önkormányzatunk 34 953 eFt támogatást nyert.
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A DMRV Zrt. közreműködésével pályázatot nyújtottunk be Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
központi költségvetési támogatására. Ennek eredményeképpen 513,50 eFt támogatáshoz jutott
önkormányzatunk, melyet a pályázati kiírásnak megfelelően továbbítanunk kellett a víziközműszolgáltató, azaz a DMRV Zrt. részére. Az előző évekhez hasonlóan pályáztunk szociális
tüzelőanyag támogatásra. A pályázaton 50 m3 tűzifára 889 e Ft támogatást nyertünk, mely
bevételi oldalon a működési célú támogatások között, míg kiadási oldalon a szociális célú
kiadások között szerepel. Az önkormányzat 2018. július 01.-től 2018. november 30.-ig
közfoglalkoztatási program keretében 15 fő közmunkást foglalkoztat. A Balassagyarmati Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött hatósági szerződés szerint a közfoglalkoztatásra 100 %os állami támogatást kapunk összesen 7 431 e Ft összegben, ebből 7 053 e Ft működési célú, 378
e Ft felhalmozási célú támogatás. A közfoglalkoztatottak munkabérére 6 156 eFt, annak
járulékaira 600 eFt, munkaruha beszerzésére 297 eFt szerepel kiadásként jelen költségvetés
módosításban. Erzsébet utalványt igényelt és osztott szét az erre jogosultak között az
önkormányzat. Ennek összege 370 e Ft, mely bevételi oldalon a támogatásértékű működési
bevételek között, kiadási oldalon a szociális célú kiadások között szerepel. A Magyar
Államkincstárhoz benyújtott októberi mutatószámfelmérés során a rászoruló gyermekek szünidei
étkeztetésének állami támogatás igényét a tavaszi és nyári szünet tényadatai alapján 49,6 eFt-tal
csökkentettük, ez kiadási oldalon szintén megjelenik. Ezeket a tételeket kellett betenni bevételi és
kiadási oldalon.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet,
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2018.(XI.01.) önkormányzati rendelete
Ipolyszög Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.01.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2.)

Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó
költségvetési szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó
önkormányzatok 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselőtestület 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
151/2018. (X.30.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei, a
Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok
2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
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1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város
Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervei, a Közös Önkormányzati
Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok 2019. évi belső ellenőrzési tervét a határozat
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
Határidő: folyamatos
Napirendek után
Kárdási Jánosné polgármester: Arról szeretném tájékoztatni a Képviselő-testület tagjait, hogy
Kultúrház tetőszerkezetével kapcsolatosan volt egy melléképület, ami lebontásra került, azonban
megmaradt az alapja. A vállalkozó tájékoztatott, hogy ennek az elbontása elég költséges így ő azt
javasolja, hogy hagyjuk meg. Ő vállalná, hogy a tetejét elsimítja csinál hozzá egy lépcsőt és így azt
terasznak még tudnánk használni. Én úgy gondolom, hogy jó ötlet.
Jakus Józsefné: Akár még évszaknak megfelelően ki is díszíthetnénk.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A kutakkal és a hulladékszállítással kapcsolatosan
mondanék pár gondolatot. Kezdjük a kutakkal. Jelen pillanatban az a jogi előírás, hogy 2016.
június 4. napját megelőzően létesített kutak esetében fennmaradási engedélyt kell kérni. Ehhez
vannak nyomtatványok, amiket ki kell tölteni. A fennmaradási engedély illetékmentes, de
kérelemnek vannak mellékletei ezeknek már nagy valószínűséggel van anyagi vonzata. Múlt héten
volt Magyarnándorban egy fórum, ahol Pogácsás Tibor államtitkár úr arról tájékoztatta a
megjelenteket, hogy ki fogják tolni a bejelentési kötelezettséget legalább 2020. december 31-ig,
egyes elképzelések szerint pedig 2028. december 31-ig. Én arra kérek mindenkit, hogy várjunk
még egy kicsit a kérelmek benyújtásával. Felesleges köröket ne fussunk. Ha december elejéig nem
történik módosítás, akkor december végéig még mindig lesz lehetőség a kérelmek leadására. Jogi
személyek esetében 1 millió Ft magánszemélyek esetében pedig 300.00.- Ft-ig terjedhet a bírság.
Aki 2018. december 31-ig benyújtja a kérelmet, az mentesíthető a fizetési kötelezettség alól. Az
eredeti elképzelések szerint csak azokat a kutakat kellett volna bejelenteni, ami 80 méternél
mélyebb, mert az már érinti a védett víz rétegét, de nem így fogadták el a jogszabályt.
Kárdási Jánosné polgármester: A magyarnándori fórumon Pogácsás Tibor úr mondta, hogy
maga a kérelem is bonyolult.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Várni kell még. Én november utolsó napjaiban fogom
értesíteni az önkormányzatot, hogy gyorsan adják be, ha nem volt jogszabályváltozás, de én abban
bízom, hogy ezt az ígéretet, amit hallottunk betartják.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A másik téma a hulladékszállítás. Sok fórumon látni
hallani, hogy nagy problémák vannak a Zöld Híd BIGG Kft-nél. Egy dolog biztos, hogy a
Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft a szemetet a továbbiakban is változatlanul elszállítja. 15
településen egyelőre semmi nem változik. Annyi, hogy a nógrádmarcali lerakót a Zöld Híd BIGG
Kft bezárta nem engedi be a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft-t sem, de mást sem, így
Salgótarjánba fogják elszállítani a hulladékot.
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Jakus Józsefné: Ez nevetséges. Itt van közel a nógrádmarcali hulladéklerakó és Salgótarjánba kell
elvinni a szemetet.
Kárdási Jánosné polgármester: Én mondtam, hogy nem engedi be.
Jakus Józsefné: Miért?
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Mert a nógrádmarcali hulladéklerakó Zöld Híd BIGG Kft
bérleménye és ő most „sztrájkol”. Már állami szinten próbálják kezelni a problémát, egyeztettek a
Katasztrófavédelemmel. A Zöld Híd BIGG Kft pénteken kiküldött egy levelet a
polgármestereknek, hogy a pénzügyi válsághelyzetre tekintettel hétfőtől nem szállítják el a
hulladékot. Ők ebben a levélben kérték, hogy keressék meg az önkormányzatok a
Katasztrófavédelmet, hogy jelöljön ki közszolgáltatót. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy kértük
az Zöld Híd BIGG Kft, hogy lássák el folyamatosan a feladatot közszolgáltatási szerződés
szerint. Erre semmit nem reagáltak. Ezek után jött egy levél az NHKV Zrt-től, hogy a Zöld Híd
BIGG Kft megfelelő finanszírozást kapott egész évben, olyannyira, hogy a végső elszámolások
kapcsán kiderült, hogy eddig már annyi előleget kapott a cég, hogy visszafizetési kötelezettsége
lenne, ami 120 millió Ft. Az NHKV Zrt nem fog engedni tovább a Zöld Híd BIGG Kft
zsarolásának. Majd a Katasztrófavédelem közbenjöttével megoldják a problémát. Kérték, hogy
hozzuk meg a szükséges döntéseket és keressük fel a Katasztrófavédelmet. Én úgy gondolom,
hogy a Katasztrófavédelem akkor jelöl ki közszolgáltatót, ha nincs közszolgáltatási szerződésünk,
mert eredménytelen lett a pályáztatás, vagy megszűnt a jogviszony. Jelenleg nem azt mondta a
Zöld Híd BIGG Kft, hogy felmondja a szerződésünket, hanem azt, hogy addig nem viszi el a
hulladékot amíg nem kapja meg a finanszírozást. Amint megkapta a finanszírozást, akkor azonnal
elszállítja a hulladékot. A Zöld Híd BIGG Kft mindig azt állítja, hogy nincs pénze. Az a lényeg,
hogy nálunk Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft elszállítja a hulladékot, a lakosság nem
tapasztal ebből semmit. Reményeim szerint minél előbb megoldják ezt a problémát.
Kárdási Jánosné polgármester: Köszönjük szépen.
A 3. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a
12/A. számú jegyzőkönyv tartalmazza.

A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést.
K.m.f.

/: Kárdási Jánosné :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző
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