IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 27. napján
megtartott üléséről.
Jelen vannak:

KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester
JAKUS BÉLA alpolgármester
HROZINA LÉNÁRD
JAKUS JÓZSEFNÉ
AROS-MAGLÓDI MELINDA képviselő

Hivatalból jelen van:

TUNYOGINÉ DR GÁLIK ÁGNES aljegyző
JUHÁSZNÉ GAJZINGER ÁGNES pénzügyi osztályvezető

KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, 5 főből 4 fő van jelen. (Hrozina Lénárd jelezte, hogy késni fog az ülésről.)
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:
Aros - Maglódi Melinda eskütétele
1.)

Előterjesztés
Ipolyszög
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
Vagyonnyilatkozatokat nyilvántartó és ellenőrző bizottságába történő tagválasztásra
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

2.)

Előterjesztés Ipolyszög község társadalmi megbízatású alpolgármesterének megválasztására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

3.)

Előterjesztés Ipolyszög Község társadalmi megbízatású alpolgármestere tiszteletdíjának és
költségtérítésének megállapítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

4.)

Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(III.01.) rendeletének módosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

5.)

Előterjesztés a Központi Óvoda 2018/2019. nevelési évben indítható csoportjainak
meghatározására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

6.)

Előterjesztés a Központi Óvoda 2018/2019. nevelési évben induló csoportjai maximális
létszámtúllépésének engedélyezésével való egyetértésre
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
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7.)

Előterjesztés 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény benyújtására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

8.)

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

Napirend
Napirendek előtt
Kárdási Jánosné polgármester tájékoztatást ad a 2014. október 12-i önkormányzati választások
eredményéről, valamint az azóta történt Képviselő-testületi tagok változásáról. (A Tájékoztató a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Aros - Maglódi Melinda eskütétele
Kárdási Jánosné polgármester: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben
foglaltak szerint az önkormányzati képviselőknek megbízatásuk kezdetekor esküt kell tenniük.
Kérem Aros - Maglódi Melinda képviselőtársamat, álljon fel és mondja utánam az eskü szövegét.
(Az eskü szövege és az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Kárdási Jánosné polgármester átadja a megválasztott képviselőnek a megbízólevelet.
Az eskütétel és a megbízólevél átadása után folytatódik az ülés.
Megérkezett Hrozina Lénárd képviselő.
1.)

Előterjesztés
Ipolyszög
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
Vagyonnyilatkozatokat nyilvántartó és ellenőrző bizottságába történő tagválasztásra
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester: Ismerteti az előterjesztést és a megüresedett bizottsági pozíciók
betöltésére Hrozina Lénárd valamint Aros - Maglódi Melinda képviselőket javasolja. Megkérdezi,
a képviselőket, hogy elfogadják-e a jelölést és hozzájárulnak-e a napirend nyilvános ülés keretében
történő tárgyalásához?
Hrozina Lénárd és Aros - Maglódi Melinda képviselők elfogadják a jelölést és hozzájárulnak a
napirend nyilvános ülésen történő megtárgyalásához. Ezt követően Hrozina Lénárd képviselőt
elnöknek jelölik.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
103/2018. (VI.27.) határozata
Vagyonnyilatkozatokat nyilvántartó és ellenőrző bizottság tagjának
megválasztásáról
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - Ipolyszög Község
Önkormányzatának Ipolyszög Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
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szóló - 16/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete 32. §. (5) bekezdése alapján a
„Vagyonnyilatkozatokat nyilvántartó és ellenőrző bizottság” új tagjaivá Hrozina Lénárd és
Aros - Maglódi Melinda képviselőket választja meg.
2./ A Képviselő-testület felkéri a bizottságot a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: bizottság tagjai
2.)

Előterjesztés Ipolyszög község társadalmi megbízatású alpolgármesterének
megválasztására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester: Hrozina Lénárd lemondás miatt megüresedett társadalmi
megbízatású alpolgármesteri poszt betöltésére Jakus Bélát javaslom.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Megkérdezi Jakus Bélát hozzájárul-e az előterjesztés nyílt
ülésen való tárgyalásához. A megkérdezett hozzájárul a nyílt ülésen való tárgyaláshoz.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Ipolyszög Község Önkormányzatának Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.(XII.18.) rendeletének 10. §. (5) bekezdése értelmében az
alpolgármester megválasztására titkos szavazással kerül sor és megválasztásához minősített
többség, azaz a megválasztott képviselők több mint a felének (legalább 3 főnek) a szavazata
szükséges
A titkos szavazást a Vagyonnyilatkozatokat nyilvántartó és ellenőrző bizottság végezte az erről
szóló jegyzőkönyv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A képviselő-testület a titkos szavazás eredmények 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással Jakus
Bélát választotta meg Ipolyszög község társadalmi megbízatású polgármesterének.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
104/2018. (VI.27.) határozata
Ipolyszög Község Önkormányzata társadalmi megbízatású alpolgármesterének
megválasztásáról
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 74. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján
Ipolyszög Község Önkormányzata társadalmi megbízatású alpolgármesterévé Jakus Béla 2660.
Ipolyszög, Fő u. 13. szám alatti lakost választja meg.
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2018. június 30.
dr. Varga Andrea, jegyző

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 79. § (2) bekezdése alapján a megválasztott alpolgármester, a polgármesterre
vonatkozó szabályozások alapján a Képviselő-testület előtt tesz esküt, ezért kérem Jakus Béla
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alpolgármester Urat, hogy az eskü szövegét szíveskedjék Kárdási Jánosné polgármester után
mondani. (Az eskü szövege és az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Ipolyszög község, újonnan megválasztott alpolgármestere
hivatalba lépett. Munkájához magam és a település egész közössége nevében sok sikert, erőt és
egészséget kívánok!
3.)

Előterjesztés Ipolyszög Község társadalmi megbízatású
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

alpolgármestere

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 1 határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 1 tartózkodás mellett 4 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
105/2018. (VI.27.) határozata
Ipolyszög község társadalmi megbízatású alpolgármestere tiszteletdíjának
megállapításáról
1./ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény (Mötv.) 80. §.
(2) bekezdésében foglaltak alapján Jakus Béla társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíját 2018. június hó 27. napjától havi bruttó 104.700.-Ft-ban állapítja meg.
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2018. június 30.
dr. Varga Andrea, jegyző

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2 határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 1 tartózkodás mellett 4 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
106/2018. (VI.27.) határozata
Ipolyszög község társadalmi megbízatású alpolgármestere költségtérítésének
megállapításáról
1./ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény (Mötv.) 80. §.
(3) bekezdésében foglaltak alapjá1 Jakus Béla társadalmi megbízatású alpolgármester
költségátalányát 2018. június hó 27. napjától tiszteletdíjának 15 %-ban, havi bruttó 15.700.-Ftban állapítja meg.
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős:
dr. Varga Andrea, jegyző
4.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(III.01.) rendeletének módosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
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Kárdási Jánosné polgármester köszönti Juhászné Gajzinger Ágnes pénzügyi osztályvezetőt.
Megkérdezi kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az anyaghoz?
Juhászné Gajzinger Ágnes pénzügyi osztályvezető: A költségvetés módosítást az alábbi tételek
indokolták: rendezni kellett a közfoglalkoztatással kapcsolatos bevételek és kiadások előirányzatait
valamint 2017. évi maradványok pontosítása illetve szünidei étkeztetés és szociális tüzifa
támogatás növekménye. A felhalmozási mérleget összesen 665 E Ft bevételi és kiadási
növekmény érinti, melynek forrása részben (492 E Ft) a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó
fejlesztési támogatás, valamint 173 E Ft összegben a 2017. évi maradvány többlete.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Még lenne 3 téma, amiről mondanék pár szót. Az első: Az
óvodai vizesblokk felújításra tervezett összeg 1.250. E Ft. A felújítással kapcsolatban kaptunk egy
új árajánlatot a GAMESZ-tól. Annyi változás van, hogy idő közben elment az a szerelő, aki a
vízvezetéket szerelte volna, ezért ki kellett adni vállalkozónak. Továbbá be lett kalkulálva egy 40
m2 padlólap. Legkésőbb július 9-én el kell kezdeni a munkálatokat. A második az útfelújítás. Ami
már majdnem elkészült. Harmadik a tető. Sajnos még mindig nem kaptunk megfelelő árajánlatot.
Van egy lehetséges vállalkozó, aki ígérte, hogy beadja, erre várunk most. Viszont azt ígérte, hogy
ha megfelel az árajánlata, akkor szeptemberben el is tudná kezdeni a munkát.
Kárdási Jánosné polgármester: Azt mondta, hogy december végére elkészülne vele.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet,
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2018.(VI.29.) önkormányzati rendelete
Ipolyszög Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
5.)

Előterjesztés a Központi Óvoda 2018/2019. nevelési évben indítható csoportjainak
meghatározására
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 határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
107/2018. (VI.27.) határozata
a Központi Óvodában a 2018/2019. nevelési évben induló csoportok
számával való egyetértésről
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért azzal, hogy a
Balassagyarmat Város Önkormányzata fenntartásában működő Központi Óvodában
(2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 19.; OM: 200635) a 2018/2019. nevelési évben a
következő feladatellátási helyeken az alábbi számú óvodai csoportok induljanak:
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2018/2019. nevelési év
Indítható óvodai csoportok
1. Központi Óvoda
5 csoport
2. Nyitnikék Tagóvoda
5 csoport
3. Meseerdő Tagóvoda
2 csoport
4. Cseperedő Tagóvoda
3 csoport
5. Játékvár Tagóvoda
4 csoport
6. Ipoly-parti Csipcsirip Tagóvoda
1 csoport
7. Patvarci Hársfavirág Tagóvoda
1 csoport
ÖSSZESEN:
21 csoport

Feladatellátási hely megnevezése:

2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Központi Óvoda
vezetőjét és tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző
6.)

Előterjesztés a Központi Óvoda 2018/2019. nevelési évben induló csoportjai
maximális létszámtúllépésének engedélyezésével való egyetértésre
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 határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
108/2018. (VI.27.) határozata
a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 2018/2019. nevelési évben
történő engedélyezésével való egyetértésről
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Balassagyarmat Város Önkormányzata fenntartásában működő Központi Óvoda
(székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 19.; OM: 200635) alábbi csoportjai a
maximális csoportlétszámot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
25. § (7) bekezdésében foglaltak szerint túllépjék:

KÖZPONTI ÓVODA (OM: 200635)
2018/2019. nevelési év
Feladatellátási hely
Csoport
Engedélyezett létszám
Nyitnikék Tagóvoda
Katica
26 fő
Meseerdő Tagóvoda
Tekergő
27 fő
Pillangó
27 fő
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2) A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Központi Óvoda
vezetőjét és tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2018. július 15.
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző
7.)

Előterjesztés 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény
benyújtására
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 határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
109/2018. (VI.27.) határozata
a 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény
benyújtásáról
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország 2018. évi
költségvetéséről szóló 2017. 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: 2018. szeptember 30.
Felelős: Kárdási Jánosné
A 8. 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 :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző
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