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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 22. napján 

megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester 
 HROZINA LÉNÁRD 
 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 4 fő van jelen (Jakus Béla alpolgármester igazoltan van távol). 
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a Képviselő- testület 4 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
N A P I R E N D: 
 
1.)  Előterjesztés a köztemető fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
2.)  Előterjesztés pályázatok benyújtására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

3.)  Előterjesztés az Ipolyszög 14/16 hrsz alatt lévő beépítetlen terület használatára 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

4.)  Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének 
módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

5.)  Javaslat az ipolyszögi székhelyű Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak 
megválasztására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

6.)  Előterjesztés Ipolyszögi közintézmények felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítására 
 (zárt) 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

7.)  Előterjesztés Ipolyszögi orvosi rendelő felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására 
  (zárt) 

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

 
Napirendek 
 
1.)  Előterjesztés a köztemető fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
Kárdási Jánosné polgármester: A temető üzemeltetését jelenleg teljes egészében az 
Önkormányzat végzi, többnyire közfoglalkoztatottak bevonásával. Az önkormányzat 
együttműködési megállapodás útján kívánja teljesíteni a köztemető fenntartására vonatkozó, 
kötelezően ellátandó közfeladatokat. Ennek érdekében egyeztetést folytattunk az érintett 
egyházközségek képviselőivel, melynek eredményeképp elkészült az együttműködési 
megállapodás tervezet.  

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A pénzügyi osztály munkatársa pedig jelezte ezzel 
kapcsolatosan, hogy az önkormányzat nem kap normatív támogatást a temető fenntartására. Ezt 
is tisztáznunk szükséges. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Igen, ezt tisztázni kell. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
94/2019.(VIII.22.) határozata 

köztemető fenntartására vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében szereplő 
tartalommal köztemető fenntartására vonatkozó együttműködési megállapodást kíván kötni 
az Evangélikus Egyházközséggel, valamint a Római Katolikus Egyházközséggel. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírására. 

 
Határidő: 2019. augusztus 31.   
Felelős: Kárdási Jánosné 

 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
95/2019.(VIII.22.) határozata 
a köztemető üzemeltetéséről 

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temető fenntartásáról, 

üzemeltetéséről saját maga kíván gondoskodni, kegyeleti közszolgáltatási szerződést nem köt. 
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: értelemszerűen.  
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
2.)  Előterjesztés pályázatok benyújtására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: Három pályázat beadásáról kell döntenünk. Az első 
„Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” a második az „Óvoda udvar” a harmadik pedig a 
„Temető fejlesztése”. Az útnál a Halász utcát javaslom felújítani, nem aszfalt borítást fog kapni, 
hanem egy útalap készül.    
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A pályázat keretében önállóan támogatható 
tevékenységek: kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása, szilárd burkolattal 
történő ellátása, portalanítás, valamint földút kaviccsal vagy kőzúzalékkal történő leszórása, földút 
szilárd burkolattal való ellátása, új kerékpárút építése, meglévő kerékpárutak felújítása, hídfelújítás, 
korszerűsítés.  

Kárdási Jánosné polgármester: A temető fejlesztésű pályázatnál nem volt teljesen egyértelmű, 
hogy mi tartozik ide. Ennél volt egy 5 millió forint összegű és egy 30 millió forint összegű 
pályázat. 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A pályázat keretében önállóan támogatható tevékenységek 
maximum 5 millió forint összeghatárig: temetőhöz kapcsolódó épület vagy építmény külső és 
belső felújítása (pl. vizesblokk, illemhely); urnafal kialakítása, felújítása, kolumbárium (az urnafal 
elhelyezésére szolgáló épület) kialakítása; temetőben található közlekedési utak és egyéb 
infrastruktúra (pl. vízvételi helyek, locsolókút telepítése, lámpatestek/lámpaoszlopok elhelyezése) 
építésére, felújítására; jogszabályi kötelezettség megvalósítása érdekében, tárgyi eszköz 
beszerzésére (pl. halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló halott hűtő); hulladéktároló; 
temető bekerítése; a temetkezési helyek közvetlen környezetének megújítása (pl. kerítés, sétány, 
járda építése, felújítása, parkosítás, parkrendezés, parkoló kialakítása). Az volt a koncepció a 
temető pályázat kapcsán, hogy egy urnafalat szeretne készíttetni az önkormányzat, továbbá egy 
mozgáskorlátozott illemhelyiség kialakítani. Az illemhely kialakításáról már tavaly is beszéltünk, 
hogy szükséges, akkor még nem volt ez a pályázati lehetőség. Én úgy gondolom, hogy ez a két 
dolog bele fog férni az 5 millió forintba.  

Kárdási Jánosné polgármester: Az urnafalat ravatalozó mellett szeretnénk kialakítani, a járda 
mentén, úgy gondolom ott lenne a legjobb helyen. Nem lenne messze a ravatalozótól és körbe 
burkolhatnánk térkővel.  

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

96/2019.(VIII.22.) határozata 
a Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” tárgyú, 

MFP-ÖTU/2019. kódszámú pályázat benyújtásáról  
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1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 

Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” tárgyú, 
MFP-ÖTU/2019. kódszámú pályázati felhívásra, 100%-os támogatottsággal. 

 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt pályázat benyújtásával, az ahhoz kapcsolódó 

pályázatírói, bonyolítói tevékenységgel a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaságot (cgj.: 12 09 009526; székhely: 2687 Bercel, Béke út 1.) 
bízza meg. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt pályázat 
benyújtásával kapcsolatos megbízási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 

Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

97/2019.(VIII.22.) határozata 
a Magyar Falu Program keretében az „Óvoda udvar” tárgyú, MFP-OUF/2019. kódszámú 

pályázat benyújtásáról  
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 
Magyar Falu Program keretében az „Óvoda udvar” tárgyú, MFP-OUF/2019. kódszámú 
pályázati felhívásra, 100%-os támogatottsággal. 

 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt pályázat benyújtásával, az ahhoz kapcsolódó 

pályázatírói, bonyolítói tevékenységgel a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaságot (cgj.: 12 09 009526; székhely: 2687 Bercel, Béke út 1.) bízza meg. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt pályázat benyújtásával 

kapcsolatos megbízási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 3. határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

98/2019.(VIII.22.) határozata 
a Magyar Falu Program keretében a „Temető fejlesztése” tárgyú, MFP-FFT/2019. 

kódszámú pályázat benyújtásáról  
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1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 
Magyar Falu Program keretében a „Temető fejlesztése” tárgyú, MFP-FFT/2019. 
kódszámú pályázati felhívásra, 100%-os támogatottsággal. 

 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt pályázat benyújtásával, az ahhoz kapcsolódó 

pályázatírói, bonyolítói tevékenységgel a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaságot (cgj.: 12 09 009526; székhely: 2687 Bercel, Béke út 1.) bízza meg. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt pályázat 
benyújtásával kapcsolatos megbízási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

 
3.)  Előterjesztés az Ipolyszög 14/16 hrsz alatt lévő beépítetlen terület használatára 

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 

99/2019.(VIII.22.) határozata 
az Ipolyszög 14/16. hrsz alatt lévő beépítetlen területből használatáról  

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ipolyszög Község 

Önkormányzata tulajdonát képező 14/16 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű 4967 m2 
területű ingatlant Molnár Zoltán Ipolyszög, Fő u. 12. szám alatti lakos részére az alábbi 
feltételekkel adja használatba:  
 

a) a használat időtartama: 2019. augusztus hó 01. napjától – határozatlan időre 
szól, 

b) a használat fejében a használó köteles a területet gondozni, tisztántartani évente 
szükség szerint, de legalább négy alkalommal a gyommentesítést elvégezni, 

c) a területen felépítmény nem létesíthető, a terület használata másnak nem engedhető 
át, 

d) a szerződést az önkormányzat 30 napos felmondási idővel önkormányzati érdekből 
felmondhatja, 

e) a szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a használó semmiféle 
költségtérítésre nem tarthat igényt. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati szerződés megkötésére. 
 
Felelős:  Kárdási Jánosné polgármester 
Határidő:  a kiértesítésre: 2019. augusztus 30. 
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4.)  Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének 
módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: A módosítás indoka, hogy az Ipolyszögi közintézmények 
felújítása pályázatunk esetében az elkészített tervezői költségvetések meghaladják a pályázatban 
rendelkezésre álló keretet, így várhatóan többlettámogatás igénylést kell kezdeményezni a sikeres 
eljáráshoz. Azonban az orvosi rendelő felújítására elnyert belügyminisztériumi pályázat 
elszámolási határideje 2019. december 31., így ezen munkákat mindenképpen meg kell valósítani 
idén. Ennek érdekében a terv 1. pontjában szereplő beszerzés műszaki tartalmából kikerül az 
orvosi rendelő felújítása, és tárgyalásos eljárást indítunk, hogy a projekt műszaki tartalmát az 
eljárás során – az anyagi lehetőségek függvényében – módosíthassuk. Továbbá új 
közbeszerzésként szerepeltetjük az orvosi rendelő felújítását, a Kbt. 115. §-a szerinti nyílt 
eljárásrendben. 
  
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

100/2019.(VIII.22.) határozata 
Ipolyszög Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének  

módosításáról 
 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi 

közbeszerzési tervét az e határozat mellékletét képező tartalommal módosítja. 
  

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

Határidő: 2019. augusztus 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
 

5.)  Javaslat az ipolyszögi székhelyű Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak 
megválasztására 
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 
101/2019.(VIII.22.) határozata 

a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak  
megválasztásáról 

 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény 23. §-ában foglalt rendelkezések alapján az ipolyszögi székhelyű Helyi 
Választási Bizottság  
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tagjának: 
Gyüre Istvánné 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 15.; 
Süllei Zoltánné 2660 Ipolyszög, Fő út 18, 
Selymes Gáborné 2660 Ipolyszög, Fő út 64. 
Selmeczi Marina 2660 Ipolyszög, Budai utca 5/A. 
Franka Orsolya 2660 Ipolyszög, Budai utca 35. 

 
     póttagjának: 
 Jakus Erika 2660 Ipolyszög, Temesvár utca 6/A.  

Szemesi Zsoltné 2660 Ipolyszög, Budai utca 43/A.   
szám alatti lakosokat választja meg. 

 
2. Amennyiben a bizottság tagjainak megbízása a törvényben meghatározott okból szűnik meg, 

a póttagok megválasztásuk sorrendjében válnak a választási bizottság tagjává. 
 
Határidő: szöveg szerint  

       Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 
 
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a megválasztott tagok és póttagok 

eskütételének megszervezéséről és a határozati javaslat közzétételéről.   
 
Határidő: 2019. augusztus 31.  
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 
 
Napirendi pontok után 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy az 
önkormányzatnak szándékában áll megvásárolni az egyháztól az óvoda udvar melletti területet. 
Az egyháznak nincs rá szüksége és eddig is az óvodások használták, de így egyértelműbb lenne a 
használat a pályázat beadása kapcsán. Az egyház 300.000.- forint összegben kínálta eladásra.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Erről készül majd előterjesztés és tud dönteni róla a 
Képviselő-testület. 
 
 
A 6. 7. 8. napirendi pontok tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos 
anyagát a 10/A. számú jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 
 

 
 

K.m.f. 
 
 

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


