IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 24. 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). Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat.
A napirendre vonatkozóan javasolja az „Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata
Közbeszerzési Szabályzata módosítására” című napirendi pont felvételét, amit 6. 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 Ipolyszög Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1 /2019. (II. 28.) rendeletének módosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

2.)

Előterjesztés a Magyar Falu Program keretében a „Falu- és tanyagondnoki szolgálat
támogatása” tárgyú, MFP-TFB/2019. kódszámú pályázat benyújtására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

3.)

Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2018/2019. nevelési évről szóló
beszámolójának elfogadására és a 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervének
véleményezésére
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

4.)

Előterjesztés a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer és a Balassagyarmati
Regionális Szennyvízrendszer 2020-2034 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervére
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

5.)

Előterjesztés Bursa Hungarica pályázatok 2020-es fordulójának elbírására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

6.)

Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata módosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

7.)

Előterjesztés szociális támogatások megállapítása iránti kérelmek elbírálására (zárt ülés)
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
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Napirendek
1.)

Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1 /2019. (II. 28.) rendeletének módosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester ismerteti az előterjesztést. Köszönti Dr. Mótyánné Bálint Éva
pénzügyi munkatársat. Megkérdezi kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az anyaghoz?
Dr. Mótyánné Bálint Éva: Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének
módosítására második alkalommal kerül sor. A következő események miatt vált szükségessé a
módosítás: 2018. évben lakossági víz- és csatornadíj támogatásra 513 e Ft-ot nyertünk, melyet a
DMRV részére tovább kellett utalnunk. Idén nyáron megtörtént a támogatás felhasználásának
elszámolása, melynek eredményeképp a DMRV visszautalt részünkre 265 e Ft-ot. A rendkívüli
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek pénzbeli ellátására 375 e Ft kapott az
önkormányzat. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére kapott támogatás összege a májusi
normatíva felmérés – mely a tavaszi szünet adatai alapján készült – eredményeképpen 19 e Ft-tal
csökkent. Nyáron nagyon sokan kaptak étkezést. Az előző évekhez hasonlóan idén is pályáztunk
szociális tüzelőanyag vásárlási támogatásra. Az önkormányzatunk számára maximálisan
igényelhető 122 m3-ből 77 m3 vásárlására kaptunk támogatást 1 662 e Ft összegben. Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „Kulturális alapellátás támogatása 1000 fő alatti
kistelepülések számára” felhívásra pályázatot nyújtottunk be rendezvény szervezésére, az
Ipolyszögről elszármazottak találkozójának megrendezésére. A pályázaton 400 e Ft-ot nyertünk.
Közfoglalkoztatás keretében 2019. szeptember 01.-től 2020. február 29.-ig 14 fő
közfoglalkoztatottat alkalmaz az önkormányzat tanfolyammal egybekötött programban, melynek
során 7 fő „Munkavállalói kulcs- kompetenciák fejlesztése” képzésen vesz majd rész. A
Balassagyarmati Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött hatósági szerződés szerint a
közfoglalkoztatásra 100 %-os állami támogatást kapunk összesen 7 501 e Ft összegben, mely
teljes egészében bér- és járulék támogatás.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet,
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2019.(IX.26.) önkormányzati rendelete
Ipolyszög Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2.)

Előterjesztés a Magyar Falu Program keretében a „Falu- és tanyagondnoki
szolgálat támogatása” tárgyú, MFP-TFB/2019. kódszámú pályázat benyújtására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester: Magyarország Kormánya pályázati felhívást tett közzé a Magyar
Falu Program keretében „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” megnevezéssel. A
pályázat célja a falugondnoki és/vagy tanyagondnoki szolgáltatást működtető vagy új szolgáltatás
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indítását vállaló települések esetében a szolgáltatás biztosítását lehetővé tevő magas színvonalú,
alacsonyabb károsanyag-kibocsátású és üzemanyag-fogyasztású gépjárművek beszerzésének
támogatása. A falugondnoknak támogatják a bérét csak nagyon minimális összeget kell
hozzátennie az önkormányzatnak. A falubusz pedig 100 %-os támogatottságú.
Jakus Józsefné: Már régóta szerettünk volna falubuszt, támogatom a pályázat beadását.
Kárdási Jánosné polgármester: Árajánlatokat is kértünk a falubusz tekintetében.
Tunyoginé dr Gálik Ágnes aljegyző: A pályázatban olvasható, hogy a kötelezően
megvalósítandó, de nem elszámolható tevékenységek, költségek között van: a kötelező gépjármű
felelősségbiztosítás megléte, a kötelező szervizek költsége. Sajnos ezeknek a gépjárműveknek elég
magas összegű a szervizelése.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
113/2019.(IX.24.) határozata
a Magyar Falu Program keretében a „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása”
tárgyú, MFP-TFB/2019. kódszámú pályázat benyújtásáról
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a
Magyar Falu Program keretében a „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” tárgyú,
MFP-TFB/2019. kódszámú pályázati felhívásra, 100%-os támogatottsággal.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt pályázat benyújtásával, az ahhoz kapcsolódó
pályázatírói, bonyolítói tevékenységgel a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaságot (cgj.: 12 09 009526; székhely: 2687 Bercel, Béke út 1.) bízza meg.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt pályázat
benyújtásával kapcsolatos megbízási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester
3.)

Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2018/2019. nevelési évről szóló
beszámolójának elfogadására és a 2019/2020. nevelési évre vonatkozó
munkatervének véleményezésére
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 1. határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott.

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
114/2019.(IX.24.) határozata
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a Központi Óvoda 2018/2019. nevelési évről szóló beszámolójának
jóváhagyásáról
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi
Óvoda 2018/2019. nevelési évről szóló beszámolóját a határozat mellékletét képező
tartalommal jóváhagyja.
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.
Határidő: 2019. október 15.
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
115/2019.(IX.24.) határozata
a Központi Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervének
véleményezéséről
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi
Óvoda (OM 200635) 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervét a határozat
mellékletében foglalt tartalommal megismerte és az abban foglaltakkal egyetért.
2) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a döntéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. október 15.
Felelős: dr. Varga Andrea
4.)

Előterjesztés a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer és a
Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszer 2020-2034 évekre vonatkozó
gördülő fejlesztési tervére
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 3 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
116/2019.(IX.24.) határozata
a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer és a Balassagyarmati Regionális
Szennyvízrendszer 2020-2034 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervről
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Nógrádi Regionális
Vízellátó Rendszernek és a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszernek a Ipolyszög
Község Önkormányzatának tulajdonában álló részére a gördülő fejlesztési tervről az alábbi
döntést hozza:
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A Képviselő-testület megbízza a szolgáltatást végző DMRV Zrt-t, hogy Ipolyszög Község
Önkormányzata nevében készítse el és nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz a 2020-2034. évekre vonatkozó beruházási terveket a NyugatNógrádi Regionális Vízellátó rendszerre vonatkozóan, az alábbi feltételekkel:
Az önkormányzat csak a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján őt megillető bérleti díj,
illetőleg az esetleges pályázati források erejéig vállal kötelezettséget a közműves vízellátási
rendszer beruházásait illetően. A szolgáltató által elkészítendő felújítási és pótlási tervnél a
feladatok forrásának meghatározásánál a bérleti díj terhére betervezett munkákat kell
figyelembe venni.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatban
szükségessé váló egyéb intézkedések megtételére.
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester
Határidő: 2019. szeptember 30.
5.) Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírására
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,
azzal a kiegészítéssel, hogy a c) pontban: Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a szociális
előirányzaton belül 250.000.- Ft-ot biztosít Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz, melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
117/2019.(IX.24.) határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
kiírásáról
1./

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a./ csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási
tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok támogatására kiírt
2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz,
b./ az ösztöndíj odaítélésére – az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő együttműködésében az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott általános pályázati feltételek
figyelembevételével - pályázatot ír ki,
c./ a fenti célra az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a szociális előirányzaton belül
250.000.- Ft-ot biztosít.

2./

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére.
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Határidő: 2019. október 2. (a pályázathoz való csatlakozás)
2019. december 6. (a pályázat elbírálása)
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző
6.)

Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata
módosítására
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 3 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
118/2019.(IX.24.) határozata
Ipolyszög Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata módosításáról
1.

Ipolyszög
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Ipolyszög
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát – a melléklet szerint – módosítja.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Község

Határidő: 2019. október 30.
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester

A 7. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a
12/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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