IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 24. napján
megtartott üléséről.
Jelen vannak:

KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester
JAKUS BÉLA alpolgármester
JAKUS JÓZSEFNÉ 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 (Aros-Maglódi Melinda és Hrozina Lénárd képviselők
igazoltan vannak távol) és megnyitja azt. Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e
vélemény, javaslat.
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét együtt, melyet a Képviselő- testület 3
igen szavazattal elfogadott.
N A P I R E N D:
1.)

Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1 /2019. (II.28.) rendeletének módosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

2.)

Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének
következményeiről szóló 16/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

3.)

Előterjesztés a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszer üzemeltetési szerződés
egybefoglalásának elfogadására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

4.)

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

Napirendek
1.)

Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1 /2019. (II.28.) rendeletének módosítására
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 rendelet tervezetet,
kiegészítéssel együtt, melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott.
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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelete
Ipolyszög Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1 /2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2.)

Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének
következményeiről szóló 16/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
Törvényességi Felügyeleti Osztálya törvényességi felhívással élt a közösségi együttélés alapvető
szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 16/2013.(IX.26.) önkormányzati
rendeletünkben foglalt szabályozással szemben. A rendelet-módosítás jogszabályváltozás, illetve
jogszabálysértés megszüntetése okán szükséges. Közösségi együttélés alapvető szabályairól és
ezek megszegésének következményeiről szóló 16/2013.(IX.26.) önkormányzati rendeletünkben
az alábbi két bekezdésben vált szükségesé a módosítás: Az egyik módosítás: a rendelet 14. § (1)
bekezdése szerint: „Lakáson belül és/vagy a belterületi telken tilos – különösen lomok
felhalmozásával, az alapvető higiéniai követelmények figyelmen kívül hagyásával, szennyezéssel,
veszélyhelyzetet teremtve, zavaró szaghatást vagy rovarok, rágcsálók megjelenését előidézve –
olyan életkörülményeket kialakítani, amely káros hatással lehet a közvetlen környezetben élőkre”.
E rendelkezés ellentétes egyrészt a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 39. § (1)
bekezdésében rendelkezéseivel, másrészt a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint
kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001.(XII.21.) Korm. rendelet 2. § (2)
bekezdésében foglaltakkal. A másik módosítás: a rendelet 14. § (2) bekezdése értelmében: „Az (1)
bekezdés szerinti ingatlanon tilos továbbá olyan magatartás, amely az együttélés alapvető
követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen, a jóérzést sérti vagy elrettentést kelt”. Fenti
szabályozás ellentétes a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 170. §-ban
foglaltakkal, amely az alábbiakat írja elő: „170. § Aki olyan kihívóan közösségellenes magatartást
tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen,
szabálysértést követ el. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény azt mondja ki, hogy
szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos és többszintű. A rendelet felülvizsgálata során
észleltük, hogy abban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvényre (Ket.) történik hivatkozás, holott 2018. január hó 01. napjától az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni,
ezért szükséges ennek javítása is.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet,
kiegészítéssel együtt, melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 16/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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3.)

Előterjesztés a Balassagyarmati Regionális
szerződés egybefoglalásának elfogadására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Szennyvízrendszer

üzemeltetési

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Erről annyit kell tudni, hogy egy adott vízrendszeren csak
egy ellátási szerződés lehet érvényben és ezért egybe kell foglalni a szolgáltatóknak ezeket a
szerződéseket 2018. december 31. napjáig tette kötelezővé a törvény. Balassagyarmat Város
Önkormányzatának vagyonkezelési szerződése volt a szennyvíz víziközmű-rendszer tekintetében.
Az összes többi településnek pedig bérleti üzemeltetési szerződése volt. A vagyonkezelési, illetve
bérleti-üzemeltetési szerződés egységes szerkezetbe foglalása nem lehetséges. Az a lényeg, hogy a
vagyonkezelési szerződés tekintetében a vagyonkezelő végzi a saját költségén az összes javítást,
felújítást, karbantartásokat és nem a tulajdonos. Még a bérleti üzemeltetési szerződésnél a kisebb
karbantartási munkálatokat az üzemeltető feladatát képezi, de a felújítások és nagyobb javítások a
tulajdonost terhelik. Ezeket kiszámlázza. Az én meglátásom szerint nem praktikus a bérletiüzemeltetési szerződés hiszen nem látjuk át nem tudjuk, hogy indokolt volt a munka elvégzése,
elvégezték a feladatot vagy nem. Erre nekünk nincsen szakemberünk. Így célszerűbbnek tűnik a
vagyonkezelési szerződés megkötése.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
51/2019. (IV.24.) határozata
a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszer üzemeltetési szerződés
egybefoglalásának elfogadásáról

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat mellékletét képező
szerződés tervezetben foglalt feltételekkel – elfogadja a Balassagyarmati Regionális
Szennyvíztisztító Rendszerre a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt-vel kötött üzemeltetési
szerződésének egybefoglalását.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester
Határidő: 2019. május 15.

A 4. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 5/A.
számú jegyzőkönyv tartalmazza.
Napirendi pontok után:
Jakus Béla alpolgármester: Nekem lenne egy kérdésem drón használatával kapcsolatosan a
település területén. A drón használatához szükséges engedély?
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Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Azt tudom, hogyha személyekről, magántulajdonú
ingatlanokról készítenek engedély nélkül felvételt az mindenképpen személyiségi jogokat sért.
Jakus Béla alpolgármester: Azért kérdezem, mert pénteken egy férfi drónnal felvételt készített a
gólyákról. Zaklatta őket. Én megkértem, hogy hagyja abba, mert zavarja a gólyákat. Azt mondta a
fiatalember, hogy neki megbízása van a Nógrád Megyei Hírlaptól, hogy készítsen ilyen fotókat és
ezeket fel fogja tölteni a balassagyarmati honlapra, illetve a mi honlapunkra is feltöltésre kerülnek.
Többszöri felszólításra sem hagyta abba. Az benne a kifogásolható, hogy ez három éve is
megtörtént az lett az eredménye, hogy megunták a madarak a zaklatást és távoztak innét. Sorsukra
hagyták a még ki nem kelt tojásokat és elmentek. Ezt úgy gondolom nem hagyhatjuk szó nélkül.
Bekapcsolt működő kamerával magántelkek felett felvételeket készíteni ez így szabályos?
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Biztos, hogy ilyet csak engedéllyel lehet. Jakus Béla
alpolgármester: A kereszteződést lehet látni, a környező házak is egyértelműen látszódtak a
felvételen. Megmutatta a felvételeket. Ezzel foglalkoznunk kellene. Ezek az állatok nincsenek
ehhez hozzászokva, őket több száz éven keresztül senki sem piszkálta. Azért, mert mindenféle
technika áll a rendelkezésünkre az nem jelenti azt, hogy zaklassuk az állatokat. Nem helyénvaló.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Utána fogok érdeklődni a Madárvédő Egyesületnél, hogy
tudnak-e valamit ezzel kapcsolatban. Az a probléma, hogy jogilag sincsen rendesen leszabályozva.
Utána fogok nézni az ügynek.
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést.

K.m.f.
/: Kárdási Jánosné :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző
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