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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 26. 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) és megnyitja azt. Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e 
vélemény, javaslat. 
 
Javasolja továbbá az „Előterjesztés az Európai Mobilitási Hét kampányhoz való csatlakozásra” 
című napirendi pont felvételét, amit 3. napirendi pontként tárgyalnak meg, melyet a Képviselő- 
testület 3 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosítással együtt, melyet a 
Képviselő- testület 3 igen szavazattal elfogadott. 
 
N A P I R E N D: 
 
 
1.) Előterjesztés a lakossági elektronikai hulladékok begyűjtésére vonatkozó megbízási 

szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
2.) Előterjesztés hirdetési megállapodás megkötésére 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

3.) Előterjesztés az Európai Mobilitási Hét kampányhoz való csatlakozásra 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

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

 
Napirendek 
 
1.) Előterjesztés a lakossági elektronikai hulladékok begyűjtésére vonatkozó 

megbízási szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: A közszolgáltatási szerződés alapján évi egy alkalommal a 
közszolgáltatónak gondoskodnia szükséges a településen keletkező elektronikai hulladékok 
díjmentes átvételének megszervezéséről. 

Tunyoginé Dr Gálik Ágnes aljegyző: A Zöld Híd B.I.G.G. Kft. arról tájékoztatta 
önkormányzatunkat, hogy elektronikai hulladékok begyűjtését a Fe-Group Invest Zrt. 
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bevonásával, kívánják megvalósítani. Az esemény szervezésében kérik az önkormányzat 
együttműködő segítségét az alábbiakban: Biztosítani kell egy zárt gyűjtőpontot, ahová be tudják 
szállítani a lakosok az elektronikai hulladékaikat. Nem szükséges, hogy fedett legyen a helyszín. A 
Fe-Group munkatársai, egy, előzetesen egyeztetett hétköznapi időpontban el fogják szállítani az 
összegyűjtött elektronikai hulladékokat. 2019. évre a lakossági elektronikai hulladékok begyűjtése 
évi egyszeri alkalommal  díjmentes. Bereczk Edit a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft. ügyvezetője felajánlotta a segítségét a gyűjtés megszervezésében.  

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
78/2019.(VI.26.) határozata 

a lakossági elektronikai hulladékok begyűjtésére vonatkozó megbízási szerződés 
megkötéséről 

 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat mellékletét 
képező szerződés tervezetben foglalt feltételekkel – 2019. évre megbízási szerződést kíván 
kötni a Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.; 
adószám: 25894259-2-13) a lakossági elektronikai hulladékok begyűjtésére, kezelésre, 
szállítására, ártalmatlanításra és/vagy hasznosítási célú, évi egyszeri, díjmentes átvételére. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
Határidő: 2019. június 27.  

 
 
2.) Előterjesztés hirdetési megállapodás megkötésére 

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 

79/2019.(VI.26.) határozata 
hirdetési megállapodás megkötéséről 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat mellékletét 
képező szerződés tervezetben foglalt feltételekkel – hirdetési megállapodás kíván kötni a 
CARTOGRAPHIA Kft. (1132 Budapest, Visegrádi u. 31., adószám: 10839450-2-41, 
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cégjegyzékszám: 01-09-263661) kiadóval Ipolyszög község településismertetőjének a 
Cserhát turistatérkép hátoldalán történő megjelentetésére. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
Határidő: 2019. július 15.  

 
3.) Előterjesztés az Európai Mobilitási Hét kampányhoz való csatlakozásra 

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. 
 
Tunyoginé Dr Gálik Ágnes aljegyző: Az a kérdés, hogy van-e kapacitás a megszervezésére?  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Az a probléma, hogy a falunap szeptember 7-én kerül 
megrendezésre. Ezt a rendezvényt pedig szeptember 16. és 22. között meg kellene valósítani, így 
túl közel van a két időpont egymáshoz.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 nem szavazattal elutasított. 
 
 
 

A 4. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 8/A. 
számú jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 
 
 
 

K.m.f. 
 

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


