IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 28. napján
megtartott üléséről.
Jelen vannak:

KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester
JAKUS BÉLA
JAKUS JÓZSEFNÉ és
VÉGH FERENC képviselő

Hivatalból jelen van:

DR. VARGA ANDREA jegyző

KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, 5 főből 4 fő van jelen. (Hrozina Lénárd alpolgármester igazoltan van távol.)
Jegyzőkönyvvezetésre felkéri Gramantik Esztert. 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 Magyar Államvasutak Zrt-vel együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

2.)

Előterjesztés a tagi kölcsön nyújtására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

3.)

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

Napirendek
1.)

Előterjesztés a Magyar Államvasutak Zrt-vel együttműködési megállapodás
megkötésére
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

dr. Varga Andrea jegyző: A Magyar Államvasutak Zrt az előterjesztéshez csatolt együttműködési
megállapodás tervezet megküldésével fordult Ipolyszög Község Önkormányzatához. Az
együttműködési megállapodás értelmében az önkormányzat átvállalná a MÁV Zrt-től a
településen található állami tulajdonú vasúti állomás, megállóhely vonatkozásában -az
előterjesztéshez csatolt 2. számú mellékletben foglalt elvárásoknak megfelelően- feladatokat. A
tevékenységek ellátásáért az önkormányzat kapna egy bizonyos összeget. Fontos, hogy
amennyiben az önkormányzat megköti az együttműködési megállapodást, ám a benne foglaltakat
mégsem teljesíti, kötbér fizetésére kötelezhető. Ezzel együtt azonban megoldhatóak lennének
olyan feladatok – akár a közmunkások bevonásával – melyek a falu megjelenésén javítanának, az
állami területek rendezetté válnának. Ez egy bevételi lehetőség lenne az önkormányzatnak. A
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döntésük előtt szeretném mindenképp kiemelni, hogy az együttműködési megállapodás alapján,
ha elmarad a téli síkosság-mentesítés és ebből bárkinek balesete adódik, az önkormányzat a
megállapodással átvállalja az ezért való anyagi felelősséget is. Ezt mindenképpen mérlegelni kell,
mivel ennek összege adott esetben bőven meghaladhatja a megállapodás szerinti 1 éves összeget
is.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
159/2016. (VI.28.) határozata
a Magyar Államvasutak Zrt-vel való együttműködési megállapodás megkötéséről
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt

tartalommal együttműködési megállapodást köt a Magyar Államvasutak Zrt-vel.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester
Határidő: 2016. június 30.
2.)

Előterjesztés a tagi kölcsön nyújtására
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
160/2016. (VI.28.) határozata
a tagi kölcsön nyújtásáról
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-pest Nyugat-Nógrád
Megyei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft részére tagi kölcsönt nyújt 1.400 Ft/háztartás
összegben, 186 háztartás vonatkozásában, ami 260.400 forint. A képviselő-testület a tagi
kölcsön visszafizetésének határidejét 2016. augusztus 30. napjában határozza meg.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:Kárdási Jánosné polgármester
Határidő: 2016. június 30.
Napirendek után:
dr Varga Andrea jegyző tájékoztatta a képviselő-testület tagjait az alábbiakról:
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A településen a nyári gyermekétkeztetés az óvodában kerül biztosításra. Az ebéd elvitelére nincs
lehetőség, mivel az óvoda konyhája egy tálaló konyha, ahonnan a kiszállított ételt már tovább
szállítani - a HACCP és az ÁNTSZ előírásai szerint - nem lehet. A tavaszi szünetben az
önkormányzat egyszer használatos, eldobható edényeket vásárolt és az érintettek otthon
fogyaszthatták el az ételt. Ez a nyári időszakban - az érintettek nagy száma miatt, valamint a nyári
szünet időtartamára tekintettel - nagyon komoly anyagi teher lenne az önkormányzat számára,
ezért született meg az a döntés, hogy az ételt az óvodában lehet elfogyasztani. Ez a szünet első
napjaiban sok érintettnek nem tetszett, de néhány nap után már nem érkezett sem az óvoda, sem
a hivatal, sem a GAMESZ felé negatív visszajelzés.
Az elmúlt két hétben szinte minden nap ellenőriztük a közmunkásokat, hogy a munkaterületen
tartózkodnak-e, illetve ellenőriztük az elvégzett munkát. A tapasztalatok alapján az igazolatlanul
távollévőkkel szemben eljárás kezdeményezését javasolja a hivatal. Az ellenőrzések a
továbbiakban is folytatódnak.
Dr Varga Andrea jegyző kérdésre elmondja, hogy az Ipolyszögi Roma Nemzetiségi Időközi
választás vonatkozásában a jelöltállítási határidő 2016. július 4-e, hétfő 16 óra. A jelöltállítást
megelőzően az érintett jelölő szervezetet nyilvántartásba kell vennie a választási bizottságnak.
Csak nyilvántartásba vett jelölő szervezet jogosult jelöltet állítani. A mai napig a helyi választási
bizottság nem hozott olyan döntést, mely jelölő szervezetet vett volna nyilvántartásba.
Jakus Béla képviselő a zárt ülés megkezdése előtt távozik az ülésről.

A 3. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 7/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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