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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 28. napján 

megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak: KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester 
 JAKUS JÓZSEFNÉ  
 JAKUS BÉLA képviselő 
  
Hivatalból jelen van: TUNYOGINÉ DR GÁLIK ÁGNES aljegyző 
 JUHÁSZNÉ GAJZINGER ÁGNES pénzügyi osztályvezető 
 DR. MÓTYÁNNÉ BÁLINT ÉVA vezető-főtanácsos 
                                                GRAMANTIK ESZTER jegyzőkönyvvezető 
 
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 2017. évi zárszámadásának elfogadására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
2.) Előterjesztés 2017. évi közbeszerzések statisztikai összegzésének elfogadására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 
3.) Előterjesztés a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége valamint a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolóinak 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

4.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2017. évi ellátásáról 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

5.) Előterjesztés településkép védelmi rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
6.) Előterjesztés a „KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a 

klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” tárgyú pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

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

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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Napirendek előtt:  

 

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A mai nap folyamán helyszíni bejárást tartottunk az 
ipolyszögi temetőben. A köztemető fenntartása kötelező önkormányzati feladat, amit vagy úgy lát 
el az önkormányzat, hogy saját temetőt üzemeltetni vagy úgy, hogy együttműködési 
megállapodást köt. Az evangélikus és a római katolikus egyház tulajdonában van a temetőként 
működtetett ingatlan. A ravatalozó ami a 83/A helyrajzi szám alatt került feltüntetésre, az 
önkormányzaté. A eddigi gyakorlat szerint az önkormányzat tartotta rendben a temetőt és a 
ravatalozót is, viselte a közműköltségeket. Ezt kellene most akként rendezni, hogy megfeleljen a 
jogszabályi előírásoknak a temető működtetése. Pár dolgot kell pótolni, hogy mindennek 
megfeleljünk. Alapvetően egyébként rendben van a működés. 
 

Napirend 

 

1.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadásának 
elfogadására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester köszönti Juhászné Gajzinger Ágnes pénzügyi osztályvezetőt. 
Megkérdezi kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az anyaghoz? 
 
Juhászné Gajzinger Ágnes pénzügyi osztályvezető: A fejlesztési pénzek nem lettek elköltve 
ezek meglátszanak a maradványon. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: A Közösségi Ház felújításával kapcsolatosan vannak problémák. 
Úgy néz ki, hogy a 10 millió Ft- ból még mindig nem jön ki a tetőfelújjítás.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A legutolsó fordulónál 12 millió Ft-os árajánlatot adott be 
a vállalkozó. Akkor mondtuk, hogy csökkentsük a műszaki tartalmat, hogy beleférjünk a 10 millió 
forintba. Megtörtént a csökkentés, meghirdettük a pályázati lehetőséget. Nem adott be senki 
ajánlatot. Többszöri megkeresésre az egyik vállalkozó 13 millió Ft árajánlatot adott be, 
csökkentett műszaki tartalom mellett.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Beszéltük, hogyha szükséges, teszünk hozzá, de egyre feljebb 
mennek az árak.  

 
Juhászné Gajzinger Ágnes pénzügyi osztályvezető: Arra már nincs idő, hogy újabb műszaki 
tartalmakat csökkentsük, nem tudom meddig tudjuk húzni, vagy visszafizetjük, vagy 
megcsináljuk.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Nem tudom mi lesz belőle. Két milliót hozzá tudunk adni. Jó 
lenne 12 millióból kihozni. 
 
Juhászné Gajzinger Ágnes pénzügyi osztályvezető: A műszaki tartalom csökkentés az a tetőt 
érintette? 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: L alakú volt az épület. Azt beszéltük meg Magyaros 
Tamással, hogy az L alakra nincs szükség, az lebontásra kerül, ezáltal a tető is lényegesen 
egyszerűsödik és csökken a területe is.  
 
Jakus Béla: Az építőiparban az elmúlt pár hónapban rettenetesen felmentek az árak.  
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Juhászné Gajzinger Ágnes pénzügyi osztályvezető: Amiről még beszélnünk kell az az óvodai 
elszámolás. Gyűlnek a kötelezettségek. Valamit kell kezdeni ezzel a helyzettel, mert ha ez az 
összeg halmozódik több millió forintra, nem fogjuk tudni kezelni. A létszám is probléma. Sajnos 
kevés gyerek van az óvodában.  
 
Jakus Béla: A felhalmozási bevételeknél nem látom a Dévér utca végén kiadott telek bérleti díj 
összegét. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Én úgy emlékszem, hogy az nem pénzért lett kiadva, hanem 
annak fejében, hogy rendben tartja a területet. A tavalyi évben, már nem bérelte a területet, mert 
nem kapott meg engedélyeket, azért nincs benne a beszámolóban.  
 
Jakus Béla: Köszönöm. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 

melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete 

Ipolyszög Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadásának 
 elfogadásáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
2.) Előterjesztés 2017. évi közbeszerzések statisztikai összegzésének elfogadására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: Ipolyszög Község Önkormányzata a 2017. évre vonatkozóan 

nem folytatott le közbeszerzési eljárást, ennek értelmében a Képviselő-testületnek nemleges 

tartalommal szükséges elfogadni az éves statisztikai összegezést. 

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

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

90/2018. (V.28.) határozata 
a 2017. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról 

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 

közbeszerzéseinek statisztikai összegezését nemleges tartalommal fogadja el. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

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

3.) Előterjesztés a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati 
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége valamint a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolóinak 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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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 az 1. határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
91/2018. (V.28.) határozata 

a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége 2017. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2017. 
évi beszámolóját a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 

 
 

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

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

92/2018. (V.28.) határozata 
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 2017. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága 2017. 
évi beszámolóját a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 
 
 

4.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2017. évi ellátásáról 
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 

93/2018. (V.28.) határozata 
az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 

2017. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak 
alapján az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi 
ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót a Nógrád Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg. 
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 Határidő: 2018. június 5. 
 Felelős:  dr. Varga Andrea jegyző 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a gyermekeket és az 

ifjúságot érintő rendeletalkotást, rendelet-felülvizsgálatot és módosításokat megelőzően 
folytasson egyeztetést azokkal a civil szervezetekkel, amelyek az adott korosztály 
társadalmi körülményeivel érintettek.  
Határidő: folyamatos 

 Felelős:  Kárdási Jánosné  polgármester 
                         dr. Varga Andrea jegyző 

 
 

5.) Előterjesztés településkép védelmi rendelet megalkotására 
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 
6/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete 

a településkép védelméről szóló 22/2017. (XII. 24.) rendelet módosításáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 
6.) Előterjesztés a „KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a 

klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” tárgyú pályázat benyújtására 
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 

94/2018. (V.28.) határozata 
a „KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 

szemléletformálás” tárgyú pályázat benyújtásáról 
 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a „KEHOP-
1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálás” tárgyú pályázati felhívásra, 100%-os támogatottsággal, konzorciumi 
formában pályázat kerüljön benyújtásra. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt 
feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételére. 
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Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 
Napirendi pontok után 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Polgármester asszony jelezte, hogy Hrozina Lénárd 
számára szóban jelezte, hogy lemond alpolgármesteri tisztségéről. Tekintettel arra, hogy ez még 
írásban megerősítésre vár kérném, hogy gondolják végig, ki lenne alkalmas az alpolgármesteri 
tisztség betöltésére, különös tekintettel a helyettesítési feladatok ellátására.  
 

A 7. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 6/A. 

számú jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
 

A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 

 
 

K.m.f. 

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

              polgármester                     jegyző 


