IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 23. napján
megtartott üléséről.
Jelen vannak:

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

Hivatalból jelen van:

DR. VARGA ANDREA jegyző
JUHÁSZNÉ GAJZINGER ÁGNES pénzügyi osztályvezető
MEGA GYÖRGY osztályvezető
DR MÓTYÁNNÉ BÁLINT ÉVA vezető főtanácsos

KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, 5 főből 3 fő van jelen. (Végh Ferenc képviselő igazoltan van távol, Hrozina
Lénárd képviselő jelezte, hogy késni fog az ülésről.) Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan
van-e vélemény, javaslat.
A napirendre vonatkozóan javasolja a „Előterjesztés a 2017. évi rendkívüli önkormányzati
támogatásra vonatkozó igény benyújtására” című napirendi pont felvételét és annak való
megtárgyalását 12. napirendi pontként, melyet a Képviselő- testület 3 igen szavazattal
elfogadott.
A napirendre vonatkozóan javasolja a „Előterjesztés az Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás kompenzációs
rendszerrel kapcsolatos megállapodás elbírálására” című napirendi pont felvételét és annak való
megtárgyalását 13. napirendi pontként, melyet a Képviselő- testület 3 igen szavazattal
elfogadott.
A napirendre vonatkozóan javasolja a „Előterjesztés biztosítási szerződés megkötésére” című
napirendi pont felvételét és annak való megtárgyalását 14. napirendi pontként, 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 Ipolyszög Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésére
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

2.)

Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésével
való egyetértésre
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
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3.)

Előterjesztés a Központi Óvoda 2017. évi költségvetésével való egyetértésre
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

4.)

Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.
(II. 29.) rendeletének módosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

5.)

Előterjesztés az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

6.)

Előterjesztés az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

7.)

Előterjesztés az Ipolyszögi SE támogatására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

8.)

Előterjesztés a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

9.)

Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló
9/2013.(V.30.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

10.) Előterjesztés Ipolyszög Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására szóló
pályázat kiírására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
11.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a
közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
12.) Előterjesztés a 2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény
benyújtására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
13.) Előterjesztés az Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás kompenzációs rendszerrel kapcsolatos
megállapodás elbírálására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
14.) Előterjesztés biztosítási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
15.) Előterjesztés szociális támogatások megállapítása iránti kérelmek elbírálására (zárt ülés)
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

2

Napirendek
1.)

Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésére
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Juhászné Gajzinger Ágnes pénzügyi osztályvezető ismerteti röviden 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
1/2017.(II.27.) önkormányzati rendelete
Ipolyszög Község Önkormányzatának
2017. évi költségvetéséről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2.)

Előterjesztés a Balassagyarmati Közös
költségvetésével való egyetértésre
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Önkormányzati

Hivatal

2017.

évi

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 3 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2017. (II.23.) határozata
a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésével való
egyetértésről
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az
intézmény fenntartó Önkormányzatot tájékoztassa.
Határidő: 2017. március 15.
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester
3.)

Előterjesztés a Központi Óvoda 2017. évi költségvetésével való egyetértésre
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselőtestület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban.
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A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2017. (II.23.) határozata
a Központi Óvoda 2017. évi költségvetésével való egyetértésről
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal egyetért a Központi Óvoda 2017. évi költségvetésével.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatát tájékoztassa.
Határidő: 2017. március 15.
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester
Megérkezett Hrozina Lénárd képviselő, így a képviselők száma 4 főre emelkedett.
4.)

Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II. 29.) rendeletének módosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester: A módosítás célja bevételek rendezése, valamint a kiadások
módosítása.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelete
Ipolyszög Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
5.)

Előterjesztés az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben
bemutatásáról
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 4 igen szavazattal elfogadott.
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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2017. (II.23.) határozata
az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról
Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testületet az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A. § -ban foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő
három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:
Saját bevételek összege:
2017
2018
2019
2020

2 375 e Ft
2 410 e Ft
2 500 e Ft
2 600 e Ft

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:
2017
2018
2019
2020

---------

A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt követelménynek,
amely szerint:
„Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési
kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja
meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.”
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester
Határidő: 2017. február 28.
6.)

Előterjesztés az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározására
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 4 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2017. (II.23.) határozata
az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról
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1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2017/2018.
nevelési évre vonatkozóan a feladat-ellátási megállapodás keretében működő Központi
Óvodába a beiratkozásra az alábbi időpontokban kerüljön sor:
2017. április 25. (kedd) 8.00 – 17.00
2017. április 26. (szerda) 8.00 – 18.00
2017. április 27. (csütörtök) 8.00 – 17.00
2. A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy biztosítsa a Balassagyarmat,
Ipolyszög és Patvarc közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező szülők (szülői felügyeletet gyakorlók) velük egy háztartásban élő gyermekei
felvételét az óvodai csoportokba. Mindezt azzal a megkötéssel, hogy az Ipolyszög és Patvarc
községeken működő egycsoportos tagóvodák védelmében a balassagyarmati óvodai
feladatellátási helyeken csak abban az esetben kerülhet sor e két településről érkező
gyermekek felvételére, ha a községi tagóvodák férőhelyei megteltek, illetve ha az érintett
települések Képviselő-testületei ehhez hozzájárulásukat adták. Más településekről érkező
igények alapján óvodai férőhely biztosítására csak az érintett nevelési év vonatkozásában
jóváhagyott önkormányzati költségvetési rendeletben foglaltak szerint lehetséges.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a helyben szokásos módon tegye
közzé és az érintett köznevelési intézmény vezetőjét tájékoztassa a döntésről.
Határidő: 2017. március 6.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a
rendelkezésükre álló kommunikációs eszközökkel gondoskodjanak az óvodai beiratkozás
időpontjának, a jelentkezési eljárás folyamatának és feltételeinek nyilvánosságra hozataláról.
Határidő: 2017. március 24.
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester, Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető
7.)

Előterjesztés az Ipolyszögi SE támogatására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester: Az Ipolyszögi SE azzal a kéréssel fordult Ipolyszög Község
Önkormányzatának
Képviselő-testületéhez, hogy
lehetőségeikhez mérten
segítség
tevékenységüket. Az elhasználódott felszerelés felújítására lenne szükség, kapuháló, labdák, mez.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2017. (II.23.) határozata
az Ipolyszögi SE támogatásáról
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.000.- Ft.- azaz százötvenezer
forinttal támogatja az Ipolyszögi SE. (2660 Ipolyszög, Fő utca 2.)
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
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Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester
8.)

Előterjesztés a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

dr. Varga Andrea jegyző ismerteti röviden az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület
tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban.
KÁRDÁSI JÁNOSNÉ POLGÁRMESTER: bejelenti személyes érintettségét.
A képviselő –testület 3 nem, 1 tartózkodással Kárdási János polgármestert a szavazásból nem
zárják ki.
Képviselő-testület további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az határozati javaslatot,
melyet a képviselő- testület egyhangú 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2017. (II.23.) határozata
a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyásáról
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kárdási Jánosné polgármester
2017. évi szabadságütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Kezdete
2017.03.20.
2017.04.18.
2017.05.02.
2017.06.06.
2017.07.10.
2017.09.04.
2017.12.18.

Vége
2017.03.31.
2017.04.21.
2017.05.04.
2017.06.09.
2017.07.21.
2017.09.15.
2017.12.29.

Munkanapok száma
10
4
3
4
10
10
8

Összesen: 49 nap
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester
9.)

Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló
9/2013.(V.30.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Mega György: Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló
9/2013.(V.30.) rendeletet felülvizsgálatuk és a jelenleg hatályos jogszabályozás alapján elvégeztük
a szükséges módosításokat és kiegészítéseket.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2017.(II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló
9/2013.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
10.) Előterjesztés Ipolyszög Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására
szóló pályázat kiírására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
dr. Varga Andrea jegyző: közszolgáltatást Ipolyszögön a DMRV Dunamenti Regionális Vízmű
Zrt. végezte, azonban 2014-ben levélben jelezte az önkormányzat részére, hogy a szerződés
lejártát követően nem áll szándékában a feladatot ellátni. A továbbiakban a befogadói
szennyvíztisztító telep üzemeltetését és a feladathoz kapcsolódva a leürített szippantott
szennyvizek átvételét és megtisztítását kívánja csak biztosítani. Erre tekintettel Ipolyszög Község
Önkormányzata a közszolgáltatás ellátására több alkalommal írt ki pályázatot, azonban a
Képviselő-testület minden esetben kénytelen volt azt eredménytelenné nyilvánítani. a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság FKI-KHO: 571-4/2016. számú határozatával Ipolyszög
településen 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. Fentiekből
következik, hogy az önkormányzatnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013.
(XI.29.) Korm. rendelet alapján újabb pályázatot kell kiírnia a tevékenység ellátása érdekében.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2017. (II.23.) határozata
az Ipolyszög község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására szóló pályázat kiírásáról
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal pályázatot ír ki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és
ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás végzésére, 2017. április 01. napjától
számított egy éves, határozott időtartamra.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester
dr. Varga Andrea jegyző
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11.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a
közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
Kárdási Jánosné polgármester: a rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a
rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének
a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az
azzal kapcsolatos feladatokról. Balassagyarmat Város Rendőrkapitánya - eleget téve jogszabályi
kötelezettségének – megküldte 2016. évi beszámolóját.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2017. (II.23.) határozata
a Balassagyarmati 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: 2017. március 15.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző

12.) Előterjesztés a 2017. 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 4 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2017. (II.23.) határozata
a 2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország 2017. évi
költségvetéséről szóló 2065. évi XC. 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.
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Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Kárdási Jánosné
13.) Előterjesztés az Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási
és
Környezetvédelmi
Önkormányzati
Társulás
kompenzációs rendszerrel kapcsolatos megállapodás elbírálására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
dr. Varga Andrea jegyző: Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásnak Ipolyszög Község
Önkormányzata is tagja. Továbbá Ipolyszög Község Önkormányzata tulajdonrésszel rendelkezik
a Nógrádmarcal község területén található hulladéklerakóban.
A nógrádmarcali lerakóval kapcsolatban, Balassagyarmat perben áll a Zöld Híd Kft.-vel, mivel
tulajdonrész után nem fizetett bérleti díjat. A per jelenleg is folyamatban van. A társulás 2017.
január 17. napján kelt levelében tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a 2011-es évben a Társulási
Tanács 13/2011 (XI.16.) számú határozatával elfogadta a Kompenzációkat és Utókalkulációs
Folyamatokat Nyomon Követő Együttes Bizottság jelentését a korábbi kompenzációs rendszer
átalakítása tekintetében. Ennek megfelelően a társulás munkaszervezete a kompenzációs
rendszerre vonatkozó megállapodást elkészítette. A levél mellékleteként megküldték
megállapodást a Nográdmarcali Hulladékkezelő Központ alap infrastruktúrájának használatát
érintő regionális kompenzációs megállapítása és teljesítése tárgyában. A hivatal pénzügyi osztálya
a megállapodás kapcsán felvette a kapcsolatot az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulással, hogy pontosan milyen
összeget szándékoznak az önkormányzatnak kifizetni. Válaszlevelükben azt a tájékoztatást adták,
hogy a kompenzációs megállapodásban szereplő évi összeg kifizetés egy maximalizált összeg. Az
adott évben történő beszállított hulladékmennyiség alapján kerül meghatározásra az arányszámok
alapján a kifizethető összeg. Ez Ipolyszög Község Önkormányzata esetében a következőképpen
alakul: 2012. év: 585.000,- forint, 2013. év: 552.393,- forint, 2014. év: 602.370,- forint, 2015. év:
671.353,- forint, 2016. év: 704.511,- forint kifizethető összeg keletkezett. Tekintettel arra, hogy 2
évre vonatkozó tagdíj számla nem került kiegyenlítésre (2015.évi 64.200, forint és 2016. évi
62.500,- forint), így ezen összegek kerülnek levonásra a fent említett járandóságból. A társulás
2017. január 17. napján kelt levélben már említést tett arról, hogy a jelenleg 50 milliós keretösszeg
kerülne felosztásra a kompenzációból részesülő összes tagönkormányzat részére. Információik
alapján sajnos a forrásoldal nem biztosított, így még nem kalkuláltak pontos számokat. A
rendszer összetettségére tekintettel és a forrásoldal biztosítására várva még nem indították meg a
kifizetéseket.
Egyelőre senki nem tudja, hogy ebből az összegből mennyi kerül ténylegesen megfizetésre. Ugye
itt a bizonytalansági tényező az, hogy úgy fogalmaztak a levélben: amint realizálódik, hogy hány
település írja alá a megállapodást, akkor megkezdik az összegek felosztását és a járandóságok
megfizetését, de egyelőre nem tud pontos számot kalkulálni.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a „A” határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2017. (II.23.) határozata
az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás kompenzációs rendszerrel kapcsolatos
megállapodás jóváhagyásáról
1. Ipolyszög község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Kelet Pest és Nógrád
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulással - a
Nógrádmarcal területén lévő hulladéklerakó telep önkormányzati tulajdonrésze tekintetében –
a határozat mellékletében foglalt megállapodás tervezetet elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2017. március 30.
Felelős:Kárdási Jánosné polgármester
14.) Előterjesztés biztosítási szerződés megkötésére
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 4 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2017. (II.23.) határozata
biztosítási szerződés megkötéséről
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
ajánlat szerint biztosítást köt a SIGNAL IDUNA biztosítóval.
2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester
Napirendek után:
dr. Varga Andrea jegyző: Szeretném tájékoztatni a Képviselő – testületet, hogy írásban érkezett
egy aláírásgyűjtő ív a Balassagyarmati Közös Önkormányzati hivatalhoz, amin körülbelül 50
aláírás van, a toronnyal szembeni tiltakozásukat fejezték ki. A hivatal teljes körűen megvizsgálta
az ügyet. Ipolyszög bérbe adott egy területet - kártérítésnél az alap a „jogellenesség” - abban, hogy
valaki bérbe ad egy területet mivel a saját tulajdona, abban nem tudnak megjelölni olyan dolgot,
ami jogellenes lenne. Az engedélyezési eljárást Miskolcon végezték Média és Hírközlési hatóság,
ehhez semmi köze sem a Hivatalnak sem Ipolyszög Község Önkormányzatának.
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Mega György: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 19. napján
tartott közmeghallgatást. Nálam van a jegyzőkönyv, amiben az elején polgármester asszony ad egy
tájékoztatást arról, hogy a közmeghallgatás testületi ülés keretében történik, amelyen a megjelent
választópolgárok és az érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdéseket, javaslatokat
tehetnek a Testület részére. Lehetőséget biztosítottak arra is, hogy aki személyesen nem tud részt
venni az ülésen kérdéseit, írásban benyújthatta 2016. április hó 18. napján 16,00 óráig Ipolyszög
Község Önkormányzatához (2660 Ipolyszög, Fő út 2.). A közmeghallgatás meghívója az
Ipolyszögi Községháza hirdetőtábláján az ülést megelőző 15 nappal 2016. március 31.-én,
kifüggesztésre került. A hirdetményben megjelölt időpontig egyetlen egy kérdés, vélemény sem
érkezett a testülethez.
Kárdási Jánosné polgármester: Úgy gondolom, hogy mindent megtettünk. Megtartottuk a
közmeghallgatást a témában. Mindenkinek megadtuk a lehetőséget, hogy elmondja a véleményét.
Aki nem élt a lehetőséggel, azzal sajnos nem tudok mit tenni.
dr. Varga Andrea jegyző: Következő fontos téma a közfoglalkoztatás. A napokban beszéltem a
Foglalkoztatási Főosztály vezetőjével, Tamási Ildikóval, az ipolyszögi közfoglalkoztatásról. A
tavalyi évben nem sokon múlott, hogy visszafizetési kötelezettség terhelje az önkormányzatot.
Már most jelezte, hogyha indul közfoglalkozatás Ipolyszögön, akkor sokkal szigorúbb
ellenőrzéseket fognak tartani a településen. Jelezte továbbá, hogyha bármilyen hiányosságot
tapasztalnak, annak azonnali következményei lesznek. Szeretném, ha rögzítenénk a szabályokat
már az elején. A hivatal mindenben segítséget nyújt. Tisztázzuk a felvett közfoglalkoztatottakkal a
kötelezettségeiket, már a munkakezdést megelőzően.
Jakus Béla: Én összegyűjtöttem pár pontot ezzel kapcsolatosan, ezek nemcsak az én
gondolataim, hanem a lakosságé is.
Jakus Béla: Láthatósági mellény használata.
Kárdási Jánosné polgármester: Az eddig is kötelező volt.
Jakus Béla: A jelenléti aláírása: amikor kezdenek, és amikor végeznek, akkor írják alá.
Kárdási Jánosné polgármester: Ezt másként nem is lehet.
Jakus Béla: A kiadott munkák leellenőrzése. A munkaidő teljes kitöltése. Továbbá azt szeretném
megkérdezni, hogy a munkavezető lehet más településről igényelni?
dr. Varga Andrea jegyző: Tudomásom szerint lehetséges. A munkaügyi központban le lehetet
nyilatkozni, hogy ő vállalja más településen is munkát.
Jakus Béla: A munkaeszközök átadás átvétele. Tudjuk kontrolálni, ha rongálódik az eszköz, hogy
kinél volt és így számon tudjuk kérni.
dr. Varga Andrea jegyző: Nekem az a meglátásom, hogy egy jó munkavezető felvétele megoldást
jelentene.
Kárdási Jánosné polgármester: Megkérném jegyző asszonyt,
közfoglalkoztatottaknak tartson egy átfogó tájékoztatást a szabályokról.
dr. Varga Andrea jegyző: Természetesen.
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Kárdási Jánosné polgármester: Találtam egy pályázati lehetőséget óvodák és bölcsődék
fejlesztésére.
dr. Varga Andrea jegyző: Természetesen előkészítjük, ha szeretné a Képviselő-testület.
Kárdási Jánosné polgármester: Kértem az utakra árajánlatot csak azért, hogy lássuk, mégis
mennyibe kerülne, ha lenne lehetőségünk megcsináltatni. Úgy gondolom, hogy a kapott árajánlat
nagyon magas összegű. Valami megoldást kell találni az utak felújítására, mert nagyon rossz
állapotban vannak.
A 15. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a
2/A. számú jegyzőkönyv tartalmazza.

A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést.

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

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző
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