IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 30. napján
megtartott üléséről.
Jelen vannak:

KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester
HROZINA LÉNÁRD alpolgármester
JAKUS BÉLA
JAKUS JÓZSEFNÉ és
VÉGH FERENC képviselő

Hivatalból jelen van:

DR. VARGA ANDREA jegyző
TUNYOGINÉ DR GÁLIK ÁGNES aljegyző
DR MÓTYÁNNÉ BÁLINT ÉVA vezető főtanácsos

Meghívottként jelen van: KRISTYÁN TAMÁS alezredes Balassagyarmati Rendőrkapitányság
KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, 5 főből 5 fő van jelen. Jegyzőkönyvvezetésre felkéri Gramantik Esztert.
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat.
A napirendre vonatkozóan javasolja a „Előterjesztés közigazgatási területén nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyzetéről szóló
tájékoztatásra, valamint a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 7/2015.(IV.02.)
önkormányzati rendelet módosítására” című napirendi pont felvételét és annak való
megtárgyalását utolsó előtti pontként, melyet a Képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosítással együtt-, melyet a
Képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadott.
N A P I R E N D:
1.)

Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2016.
szóló2/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

2.)

Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda működéséről a 2015/2016-os nevelési
évben
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

3.)

Előterjesztés a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a
közbiztonság helyzetéről
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
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évi

költségvetéséről

4.)

Előterjesztés a 2016. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény
benyújtására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

5.)

Előterjesztés az ipolyszögi, 1 hrsz-ú ingatlanban lévő helyiség hasznosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

6.)

Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 16/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

7.)

Előterjesztés az Ipolyszög, Vasút 10. szám alatti 59 hrsz-ú ingatlan elidegenítésére
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

8.)

Előterjesztés Magyar Telecom Nyrt-vel való szerződéskötésre
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

9.)

Előterjesztés közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztatásra, valamint a helyi
hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének
kötelező közszolgáltatásáról szóló 7/2015.(IV.02.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

10.) Előterjesztés szociális ügyek (zárt ülés)
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Napirendek
1.)

Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
szóló2/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester: Felkéri dr. Mótyánné Bálint Évát, hogy ismertesse röviden az
előterjesztést.
dr. Mótyánné Bálint Éva: Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének
módosítására első alkalommal kerül sor. A módosítás célja bevételi többletek rendezése, kiadások
módosítása. Támogatásértékű működési bevételek tekintetében az önkormányzat 2016. március
hónaptól négy új közfoglalkoztatási program keretében összesen 38 közmunkást foglalkoztat. A
Balassagyarmati Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött hatósági szerződésekben
foglaltak szerint a közfoglalkoztatásra 100 %-os állami támogatást kapunk, összesen 26 754 ezer
Ft összegben. Személyi jellegű kifizetések a közfoglalkoztatási programok tervezett bérköltsége
22 215 ezer Ft, járulék költsége 2 999 ezer Ft, ezzel szükséges módosítani az eredeti előirányzatot.
A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan felmerülnek egyéb költségek is, 793 ezer Ft munkaruha és
102 ezer Ft üzemanyag költség, összesen 895 ezer Ft dologi kiadás szerepel a módosításban,
melyre az állami támogatás szintén fedezetet nyújt. Felhalmozási célú kiadások az „ÚTŐR”
közfoglalkoztatási program keretén belül 645 ezer Ft értékben kis értékű tárgyi eszközök
beszerzésére kerül majd sor, ennek anyagi forrása szintén a közfoglalkoztatás állami támogatása.
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A költségvetés jelenleg javasolt módosítása következtében a bevételi és kiadási főösszeg 65 114
ezer Ft-ra módosul.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet,
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2016.(IV.01.) önkormányzati rendelete
Ipolyszög Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2.)

Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda működéséről a 2015/2016-os
nevelési évben
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester: ismerteti röviden 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 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
69/2016.(III.30.) határozata
a Balassagyarmati Központi Óvoda beszámolójának jóváhagyásáról
1.

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Központi Óvoda 2015-2016. évi működésére
vonatkozó beszámolóját.

2.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.

Határidő: 2. pont tekintetében: 2016. április 15.
Felelős: 2. pont tekintetében: dr. Varga Andrea jegyző
3.)

Előterjesztés a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a
közbiztonság helyzetéről
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester: Felkéri Kristyán Tamás alezredest, hogy tegye meg a
kiegészítését a napirenddel kapcsolatosan.
Kristyán Tamás: Igazgatás rendészeti alosztály vezetője vagyok valamint a szabálysértési
hatóságnak a vezetője. 2015. évben főbb célkitűzéseink között szerepelt többek között a
felderítés eredményességének javítása, valamint a lakosság szolgálata, a velük való együttműködés
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és a rendőrségbe vetett bizalmuk erősítése. Fokozott figyelemmel kísértük a közterületek
biztonságát. A 2015. évben 900 regisztrált bűncselekmény volt. Ipolyszög településen ez 13.
Garázdaság 1, lopás 4 volt. A szabálysértőket meg kell büntetni. A lakosság szubjektív
biztonságérzetét
leginkább
befolyásoló
közterületen
elkövetett
bűncselekmények
nyomozáseredményessége vonatkozásában is eredményesek voltunk. 2015. évben is
végrehajtottuk az illetékességi területünkön található települések folyamatos rendőri jelenléttel
történő közbiztonsági megerősítésére szolgáló programban „19 megyés program”
meghatározottakat. A program célja a települések rendőri ellenőrzésének végrehajtására állandó
24 órás, vagy időszakos rendőri jelenlét biztosítása a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének
növelése. Tudomásom szerint a településen működik kamerarendszer, ez sokat segít a
nyomozások sikerességében. A rendőri jelenlét erősítése érdekében 2015. év jelentős részében 1
fő mozgóőr látott el gyalogos szolgálatot, meghatározott járőr útirány alapján.
Végh Ferenc: Folyamatos jelenlét mit jelent?
Kristyán Tamás: A folyamatos jelenlét: gépjárművel, visszatérően és minden nap, hétvégén is
biztosítjuk a rendőri jelenlétet.
Végh Ferenc: Van lehetőség gyalogosan, a polgárőrökkel közös járőrözésre?
Kristyán Tamás: Ezt kapitány úrral meg kell beszélnem. Tudomásom szerint a jegyzőkönyvből
kapunk kivonatot, így kapitány úr is értesül a felmerült kérdésekről.
Végh Ferenc: Ezek lehetnének szúrópróbaszerűen is. Esetenként egy-egy dupla gyalogos járőr
polgárőrökkel kiegészülve.
Kristyán Tamás: Természetesen, ha van rá létszám, akkor össze tudjuk hozni.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
70/2016.(III.30.) határozata
a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság
helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
1.

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város
Rendőrkapitányának a város közbiztonsága helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedéseiről és azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját a határozat
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

2.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a kapitányságvezetőt tájékoztassa.

Határidő: a 2. pont tekintetében: 2016. április 15.
Felelős: a 2. pont tekintetében: dr. Varga Andrea jegyző
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4.)

Előterjesztés a 2016. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény
benyújtására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester: ismerteti röviden 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 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
71/2016.(III.30.) határozata
a 2016. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország 2016. évi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján támogatási igényt nyújt be a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra, mely a települési
önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását
veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Kárdási Jánosné
5.)

Előterjesztés az ipolyszögi, 1 hrsz-ú ingatlanban lévő helyiség hasznosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester: ismerteti röviden az előterjesztést.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
72/2016.(III.30.) határozata
az ipolyszögi, 1 hrsz-ú ingatlanban lévő helyiség hasznosításáról
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező, 1. hrsz-ú,
összesen 167 m2 alapterületű ingatlanából 13 m2 területű helyiséget Jamber Hajnalka
(Ipolyszög, Fő u. 3. szám alatti lakos) részére, bérbe adja fodrászüzlet céljára az alábbi
feltételek szerint:
a) a bérleti szerződés határozott időre, 2016. év január hó 1. napjától 2016. év december hó
31. napjáig tartó időtartamra szól,
b) a helyiség éves bérleti díja: 72.000-Ft ,
c) a bérlő a közüzemi díjakat a bérbeadó részére számla ellenében fizeti meg.
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
Felelős:
Határidő:
6.)

Kárdási Jánosné polgármester
a kiértesítésre 2016. április 10.

Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

dr. Varga Andrea jegyző: Két döntést kell hozni. Adminisztratív jellegű. Visszavonunk egy
határozatot és az SZMSZ kerül módosításra.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet,
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2016.(IV.01.) önkormányzati rendelete
Ipolyszög Község Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 13/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
73/2016.(III.30.) határozata
a 61/2016.(II.25.) határozat visszavonásáról
1.) A Képviselő-testület visszavonja Ipolyszög Község Önkormányzata és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosításáról szóló 61/2016.(II.25.) határozatát.
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. április 15.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
7.)

Előterjesztés az Ipolyszög, Vasút 10. szám alatti 59 hrsz-ú ingatlan elidegenítésére
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

dr. Varga Andrea jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
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A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a „B” határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
74/2016.(III.30.) határozata
az Ipolyszög, Vasút 10. szám alatti 59 hrsz-ú ingatlan
elidegenítéséről
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ipolyszög, Vasút utca 10,
szám alatti 59 hrsz-ú lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 30/120 részének tulajdonosa,
megismerte az ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatot és él elővásárlási jogával és megvásárolja az
ingatlan magántulajdonban lévő 90/120-ad részét, 225.000.- forintos vételáron
2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:
8.)

Kárdási Jánosné polgármester
a kiértesítésre 2016. április 10.

Előterjesztés Magyar Telecom Nyrt-vel való szerződéskötésre
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester: ismerteti röviden az előterjesztést.
Jakus Béla: Én nem támogatom.
Végh Ferenc: Megkérdezhetem, hogy miért?
Jakus Béla: Az egészségügyi szempont miatt.
Jakus Józsefné: Én sem támogatom.
Végh Ferenc: Hivatkoztok a rákos betegségekre. 10 évvel ezelőtt is voltak rákos betegségek.
Felajánlottak egy összeget.
Jakus Béla: Ami szerintem nevetséges.
Végh Ferenc: A 0.- Ft-hoz képest nem nevetséges. Ezt a lehetőséget ki kell használni, ez az
önkormányzatnak bevételt jelent. Várhatunk, hátha nagyobb összeget kínál, de addig fogunk
várni, amíg tovább áll. Arról nem is beszélve, hogy nincs térerő. Nem lehet telefonálni, úgy kell
keresni a térerőt. Én mellette vagyok.
Jakus Béla: Én ellene vagyok, meg is mondom miért. Egyrészt a lakosság beleegyezése nélkül
nem hozhatunk olyan döntést, ami kockázatát hordozza annak, hogy egészségkárosodást okozó
hatása van a a berendezésnek, márpedig az van. Az elektromágneses sugárzás elől nem lehet
elbújni. A másik, hogy a mobiltelefont, ha akarom, használom, ha nem nem, de ezt a tornyot
kiirtani innét nem fogod. A lakosság pontos tájékoztatása és megkérdezése nélkül nem hozhatunk
döntést.
Végh Ferenc: Azért választottak meg minket, hogy döntsünk.
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Jakus Béla: Rétságon, ahol fel lett állítva ez a torony, értéktelenek lettek az ingatlanok, és sokan
meghalatak.
Végh Ferenc: Miért ezt bebizonyították.
Jakus Béla: 90%-ban rá lehet bizonyítani.
Végh Ferenc: Erről van is írásos dokumentáció? Ez a betegség mindig is jelen volt.
Jakus Béla: Ezt még fokozzuk?
Hrozina Lénárd: Ebben az ügyben ki kell kérni a lakosok véleményét.
dr Varga Andrea jegyző: Minden évben kell tartani közmeghallgatást, amit 15 nappal előtte ki
kell hirdetni. Azt nem lehet előre tudni, hogy ott mennyien fognak megjelenni. Ez egy bérleti
szerződés, amiért az önkormányzat díjat kap. Mit tesznek akkor, ha egy magánszemély kiadja
bérbe a területét egy torony építésére?
Végh Ferenc: Akkor elköltöztök a faluból?
dr. Varga Andrea jegyző: Lehet egy másik helyszínt is megjelölni, vagy megpróbálni tolni a
határokat a bérleti díj tekintetében. Mondhatja azt is az önkormányzat, hogy elzárkózik. Kérdés,
hogy a cég tovább áll vagy megpróbál magánszemélytől területet bérelni.
Hrozina Lénárd: Én továbbra is azt javaslom, hogy a lakosok megkérdezése nélkül egy ilyen
nagyságrendű ügyben ne döntsünk. Hívjunk össze közmeghallgatást.
Jakus Józsefné: Vagy csináljunk, egy aláírásgyűjtést. Menjünk végig a falun, hogy támogatja, nem
támogatja.
dr. Varga Andrea jegyző: Értem a felvetést. Ez egy helyi népszavazás jellegű dolog. Ha azt
szabályosan csináljuk, az olyan, mint egy választás. Ennek az eredménye már kötné a Képviselő testületet. Lehet ez is az irány, így aki elmegy és szavaz az alkot véleményt, aki nem megy el az
nem alkotott véleményt. Hasonló képen, mint a választásnál, bár költségvetésileg ez nagyon
drága, és bonyolult.
Kárdási Jánosné polgármester: Javaslom, hogy vegyük le az előterjesztést napirendi pontról.
Legyen közmeghallgatás kihirdetve. Legyenek meghívva szakértők, a Telecomtól - független fél
isakiktől kérdezhet a lakosság. Felkérném jegyző asszonyt, hogy készítsék elő a
közmeghallgatási hirdetményt. Az időpont legyen április 19-e.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, határozathozatal nélkül levette napirendjéről az
előterjesztést.
9.)

Előterjesztés közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztatásra,
valamint a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 7/2015.(IV.02.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

8

dr. Varga Andrea jegyző: Több alkalommal került már napirendre a Képviselő-testület ülésein a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének kérdése. Korábbiakban
tájékoztattuk a Képviselő-testületet, a közszolgáltató kijelölése érdekében megkerestük a
Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének ellátására a KOMMUNÁL-SZOL
Kft-t jelölte ki közérdekű szolgáltatóvá 2016. április 01. napjától az új közszolgáltatási szerződés
megkötéséig, de legfeljebb 2017. március 31. napjáig. Egyidejűleg az ideiglenes begyűjtési ellátás
szolgáltatási díját 1732 Ft+Áfa/m3-ben határozta meg, melyet az ingatlanhasználó tartozik
megfizetni (a szolgáltató által kibocsátott számla ellenében utólag) a kijelölt közérdekű szolgáltató
számára. A kézhezvételt követően haladéktalanul jeleztük az Igazgatóság számára, hogy nem
tartjuk jogszerűnek a határozat díjmegállapításra vonatkozó rendelkezését, egyben kértük, hogy
észrevételeinket figyelembe véve a döntést saját hatáskörében módosítsa, ellenkező esetben
önkormányzatunk keresetet fog benyújtani az illetékes bírósághoz. Sajnálatos módon mindeddig
nem érkezett válasz kérésünkre. Tekintettel arra, hogy a hivatkozott határozat a közléssel
jogerőssé és végrehajthatóvá vált, a kereset benyújtásának sincs halasztó hatálya a végrehajtásra,
más döntés meghozataláig az abban foglaltakat kell irányadónak tekinteni. Megfelelő módon
tájékoztattuk a lakosságot a közszolgáltatásban történt változásról, a kijelölt közérdekű szolgáltató
elérhetőségéről. Egyeztetést folytattunk ugyanakkor a kijelölt közérdekű szolgáltatóval, melynek
eredményeképp egy átmeneti (legfeljebb két hónapos) időtartamra díjigényének érvényesítését
felfüggeszti, így – bár a szolgáltatás folyamatosan biztosított lesz - a lakosság díjfizetési
kötelezettségét reményeink szerint a jogorvoslat eredményének megfelelően tudjuk alakítani.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet,
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2016.(IV.01.) önkormányzati rendelete
a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló
7/2015.(IV.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
75/2016.(III.30.) határozata
a Ipolyszög Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztatás
elfogadásáról
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1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ipolyszög Község közigazgatási
területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztatást elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, ennek
keretében a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. március 16-i keltű, FKI-KHO:
571-4/2016. számú határozatával kapcsolatos kereset benyújtására.
Határidő: 2016. április 15.
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester
A 10 napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a
2/A. számú jegyzőkönyv tartalmazza.

A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.

k.m.f.

/: Kárdási Jánosné :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző
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