IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 26. napján
megtartott üléséről.
Jelen vannak:

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

Hivatalból jelen van:

TUNYOGINÉ DR GÁLIK ÁGNES aljegyző

KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, 5 főből 4 fő van jelen (Jakus Béla alpolgármester igazoltan van távol).
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat.
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét együtt, melyet a Képviselő- testület 4
igen szavazattal elfogadott.
N A P I R E N D:
1.)

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

2.)

Előterjesztés a Ipolyszög község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására kiírt
pályázat elbírálására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

3.)

Előterjesztés az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Kft-vel kötött megbízási szerződés módosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

4.)

Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) számú
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

5.)

Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

6.)

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

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

Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselőtestület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Idén érkezett egy felajánlás a rendőrkapitánytól, hogy
tudnak készíteni Ipolyszög specifikus beszámolót. Mondtam, hogy mivel már kiküldtük az
anyagot, idén még a balassagyarmati beszámolót fogadjuk el, jövőre pedig már az Ipolyszög
specifikusat.
Kárdási Jánosné polgármester: Meg vagyunk elégedve a rendőrök munkájával. Mindennapos a
jelenlétük. Visszaestek a lopások, betörések. Sebesség mérések is vannak így lecsökkentek a
gyorshajtások.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2019. (III.26.) határozata
a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság
helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
1)

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város
Rendőrkapitányának a közbiztonság 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: 2019. április 15.
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző

2.)

Előterjesztés a Ipolyszög község közigazgatási területén nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási
tevékenység ellátására kiírt pályázat elbírálására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselőtestület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Vállalkozási alapon nem működik ez a feladat. Azért nem
adta be a KOMMUNÁL-SZOL Kft. sem a pályázatot, mert ha nem kijelöléssel kerül a
szolgáltatói minőségbe, akkor a többletköltségeit nem tudja érvényesíteni. Kijelöléssel az igazolt
többlete kifizetésre kerül. Mivel nem volt pályázó, eredménytelenné nyilvánítjuk a pályázatot és
kérjük a Katasztrófavédelmi Kirendeltségtől a kijelölést.
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A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2019. (III.26.) határozata
az Ipolyszög község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására kiírt pályázat
elbírálásáról
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ipolyszög község közigazgatási
területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatási tevékenység ellátására a 17/2019. (II.26.) számú határozatával kiírt pályázatot
eredménytelenné nyilvánítja.
2. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban hivatkozott
határozata szerinti tartalommal ismételten pályázatot ír ki a Ipolyszög község közigazgatási
területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes
elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás végzésére.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő a 2. pont tekintetében: 2019. április 15.
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester
3.)

Előterjesztés az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft-vel kötött megbízási szerződés módosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft küldött az önkormányzatnak egy levelet melyben megírták, hogy a
2013-ban kötött szerződés értelmében az ügyeleti ellátás teljes körű működtetéséért havonta 20
Ft/fő megbízási díjat számolnak fel. A díj lakosságszám arányosan kerül meghatározásra. Ezen
összeg és a NEAK finanszírozás biztosítja az ügyeleti ellátás teljes költségét: ügyeleti szolgáltatás
bére, járulékai, gépkocsi üzemeltetési költségek, gyógyszerek és eszközök beszerzése, pótlása,
helyiségek rezsiköltsége. Az elmúlt években az egészségügyi dolgozók körében, vagyis a
háziorvosok, kórházi és mentési rendszerben béremelést hajtottak végre, ugyanakkor az orvosi
ügyeletek a finanszírozás rendezéséből kimaradtak. Az orvosi ügyeletek semmiféle emelést nem
kaptak, amely komoly bérfeszültséget okozott az ellátásban dolgozók körében, ugyanis az ügyelet
ellátását másodállásban végzik a munkavállalók, a főállásukhoz viszonyítottan alacsonyabb
bérezésért. Így a jelenlegi 20 Ft/fő megbízási díj 40 Ft/fő-re való megemelését kérték.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2019. (III.26.) határozata
az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött
megbízási szerződés módosításáról
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1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Orvosi Ügyelet
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel az Ipolyszög község ellátási körébe
tartozó lakosság központi orvosi ügyeleti ellátásának biztosítására kötött megbízási szerződés
6. pontját a következőképpen kívánja módosítani:
„A Megbízott az ügyeleti ellátás teljeskörű működtetéséért havonta 40,-Ft/fő megbízási
díjat számít fel. Ezen összeg és a NEAK finanszírozás biztosítja az ügyeleti ellátás teljes
költségét (ügyeleti szolgáltatás bére, járulékai, gépkocsi üzemeltetés, gyógyszerek és
eszközök beszerzése, pótlása, helyiségek rezsiköltsége stb.). Megbízó vállalja, hogy az
önkormányzati támogatás összegét folyamatosan, a tárgyhónapot követően, a benyújtott
számla kézhezvételét követően, 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki. Felek rögzítik,
hogy a megbízási díjat minden évben a KSH által kiközölt infláció mértékével növelik.
Továbbá a Felek rögzítik, hogy a feladat ellátása során a lakosságszámot minden év január
1-i állapot szerint határozzák meg.
2. Az 1./ pontban foglalt szerződésmódosítás 2019. április 1. napjától lép hatályba.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy tegyék meg a szükséges
intézkedéseket.
Határidő: 2019. április 15.
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző és Kárdási Jánosné, polgármester
Ipolyszög, 2019. március 21.
4.)

Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
3/2015.(II.26.) számú önkormányzati rendelet 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.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Megkértem Balázsné Cservenák Ildikót állítson össze egy
kimutatást, hogy lássuk mit jelentenének az emelések számszerűen: Tavalyi adatokból kiindulva:
Tanévkezdési támogatást 57 fő kapott, 5000 forinttal számolva ez 285.000.- forint plusz kiadás.
Gyógyszersegélyt tavaly 7 fő kapott. A 7 fő 12 hónapra 5000 ft/ fő/ hó éves szinten 52.000.forint, azonban nem mindenkinek januártól – decemberig van megállapítva, ezért az idei évre
csak 160.000.- ft többlet kiadással számolunk. Főiskolai tanulmányokat folytatók támogatása 4 fő
főiskolás van Ipolyszögön. Kb 120.000.- Ft egy évre (2 fő 25000, és 2 fő 35000 Ft-tal számolva,
egy évben két alkalom). Egyszeri rezsicsökkentés: A rendeletben úgy van megfogalmazva, hogy
ADHATÓ, tehát ha következő évben nincs annyi pénz a költségvetésben, akkor nem kell adni. A
polgármester asszonytól kapott adat szerint kb 190 ház van Ipolyszögön, melyekből néhány üres.
Nem mindenki fogja beadni a kérelmet, kb.150-170 háztartással számolva ez 1.700.000.- Ft-ot
jelent. Szociális étkeztetés: polgármester asszonytól kapott adat szintén, hogy 25-30 olyan személy
van, aki az értékhatáron belül van, abból 10 fő az elmúlt évben is kapott étkeztetést, 666.000.forint összegben. Ivett ismeri az embereket, a fennmaradó 15-20 kérelmezőből több olyan
személy van, akik házastársak, nagy család van főznek, nem fognak ebédet kérni. Kb a duplájával
számolva 1.300.000.- Ft egy évre. Összegezve: tanévkezdési támogatás: 285.000.-,
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gyógyszersegély: 160.000.-, főiskola: 120.000.-, rezsicsökkentés: 1.700.000.-, szociális étkeztetés:
1.300.000.-, összesen: 3.565.000.Kárdási Jánosné polgármester: Van esetleg más javaslat?
Hrozina Lénárd: Tanulmányi átlaghoz köthető támogatást is adhatnánk. Jó tanuló jó sportoló
ösztöndíj.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Ahhoz kellene hozni egy másik rendelet, ami erről szól.
Ez nem érinti a szociális rendeletünket, illetve ez nem adható szociális keretből. Ötletnek nem
rossz. Annyi javaslatom lenne, hogy a 12. § (1) bekezdésnél: Az önkormányzat az ipolyszögi
lakóhellyel rendelkező alap- és középiskolai tanulmányaikat a nappali tanítási munkarend szerint
folytató tanulók részére, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 300 %-t, évente egy alkalommal, 5.000.- Ft/fő
összegben pénzbeli, továbbá 10000.- Ft/fő természetbeni támogatást biztosít. A természetbeni
ellátásként nyújtott támogatás tanévkezdéshez szükséges írószerek, formájában kerül biztosításra.
Itt írjuk még bele a tanszereket is.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet,
kiegészítéssel együtt, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2019.(III.28.) önkormányzati rendelete
a 3/2015.(II.26.) számú pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
5.)

Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselőtestület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban.
Hrozina Lénárd: Nekem lenne egy kérdésem. Lehet tudni, hogy hogy állnak a kivitelezések?
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Annyit tudok, hogy keresik a tervezőt, mert most nagyon
nehezen lehet tervezőt találni. Folynak az egyeztetések én ezt az információt kaptam.
Kárdási Jánosné polgármester: Én is folyamatosan érdeklődök.
Jakus Józsefné: Nincs tervező?
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Akik vannak tervezők tele vannak munkával, csúszással
dolgoznak és nagyon sok pénzt kérnek érte.
Kárdási Jánosné polgármester: Gondolkozok rajta, hátha van nekem is ismerősöm és szólok
neki.
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A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2019. (III.26.) határozata
Ipolyszög Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének
elfogadásáról
1.

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi
közbeszerzési tervét az e határozat mellékletét képező tartalommal fogadja el.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester

A 6. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 3/A.
számú jegyzőkönyv tartalmazza.
Napirendi pontok után:
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Az elmúlt testületi ülésen döntött a Képviselő-testület
arról, hogy nem kíván szívességi használati megállapodást kötni a Magyar Posta Zrt-vel. Ezek
után megkerestek, hogy akkor milyen más megoldáslehetséges? Nekik nagyon kellene egy
helyiség. Én úgy gondolom, hogy a hivatali iroda nem jöhet szóba, hiszen itt hivatalos iratok
vannak. Továbbá most indulnak a felújítások, így tényleg nincsen semmi, amit fel tudunk nekik
ajánlani.
Kárdási Jánosné polgármester: Én ezt mondtam az illetőnek, aki megkeresett.
Jakus Józsefné: Értsék meg, hogy nem tudjuk biztosítani a kért helyiséget. Az a kézbesítő, aki
kijár Ipolyszögre Balassagyarmatról, csomagot nem tud szállítani, biciklivel van. Csekkeket lehet
nála befizetni.
Hrozina Lénárd: Van nekik csomagküldő szolgálatuk. Naponta meghatározott időben 20 percet
itt tartózkodik, aki szeretne idejön és ad fel csomagot. Ennyi, nincs helyiségünk.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Arról nem is beszélve, hogy mindent tőlünk várnak.
Egy másik téma: A testület döntött, hogy indítsunk pert a Észak Kelet Pesti Önkormányzati
Társulással szemben a bérleti díj kapcsán, mivel a kompenzációs díjat nem fizették. Patvarc
Község Önkormányzata meg is kapta a pénzt, nem is értettük, hogy hogy van ez, mi alapján
döntöttek, hogy valakinek fizetnek valakinek meg nem. Az értesítést megkaptuk 2018. 08. 23-án,
ebben részletesen leírták, hogy elismerik a 3.444.481.- forint fennálló tartozásukat, ebből levonják
az önkormányzat tagdíjtartozását, ami 247.800.- forint, így az egyenleg 3.496.681.- forint. A pénzt
Ipolyszög Község Önkormányzata nem kapta meg. A pernek megvolt az első tárgyalása ahol a
Társulás ügyvédje azt mondta, hogy ők 2018. 11. 09-én elutalták Ipolyszögnek ezt a 3.496.681.forintot, ami nem érkezett meg a számlára. Elkezdtem nyomozni, hogy akkor mi is történhetett.
Becsatoltak egy átutalási megbízást is, hogy tényleg elutalták ezt az összeget. Rájöttünk, hogy nem
kérdezték meg, hogy milyen bankszámlaszámra utaljanak, hanem valahonnan találtak egy OTP
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Bankos számlaszámot és oda utalták el ezt a pénzt. Gondolom, mivel megszűnt a régi OTP
Bankos számlaszám ezért, a bank visszaküldte ezt az összeget. A jó hír, hogy elismerték, hogy
fizetniük kell. Itt ugye csak a kompenzációról beszélünk, de ennél nekünk lényegesebben több a
követelésünk, mert ehhez még jönnek a kamatok is. Remélem minél előbb átutalják a pénzt.
Hrozina Lénárd: Eredetileg mennyi az az összeg, amit mi várunk kamatokkal mindennel együtt?
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Emlékezetem szerint 4 millió forint felett van.
Kárdási Jánosné polgármester: Ezt a pénzt fordíthatjuk utak felújításra. Tavaly fel lett mérve az
összes utca, hogy mennyibe kerülne a felújítása. Árajánlataink vannak. Ha minden igaz, lesz
pályázati lehetőség is. Azt szeretném megkérdezni, hogy hol tart a hulladékos pályázat, amit
beadtunk?
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Még elbírálás alatt áll.
Hrozina Lénárd: A szemétlerakásokkal nem tudunk valami jogi megoldást találni? Hegyekben áll
a szemét, felháborító.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Nincsenek túl jó tapasztalataim ezzel kapcsolatosan. Volt
olyan eset, hogy Balassagyarmaton a közterület felügyelők találtak illegálisan lerakott hulladékot,
egyértelműen be lehetett azonosítani, hogy kié volt. Megtették a feljelentést. Meghallgatták a
személyt az ügy kapcsán és ő azt nyilatkozta, hogy ő ki akarta vinni a szemetet és valaki ellopta a
házától. „Teljesen életszerű, hogy valaki ellopja más szemetét”. Így úgy találta a szabálysértési
hatóság, hogy nem bizonyítható, hogy ő volt az elkövető és megszüntették az eljárást. A másik
két esetben, amiről kaptam határozatot, ott figyelmeztetésben részesítettek azokat, akiknek
hasonló módon találták meg a szemetét. Ők elismerték a szabálysértést. Amíg csak ilyen
szankciók lesznek addig ez a probléma nem is fog megoldódni.
Kárdási Jánosné polgármester: A hulladék kapcsán: már többször beszéltünk róla, hogy Molnár
Dániel Ákos tulajdonában van egy ingatlan a Budai utcában. Sajnos nem is gondozza, ennek
köszönhetően nagyon lepusztult állapotban van. Folyamatosan hordják oda az illegális hulladékot.
Most pedig észleltem, hogy a tető is be fog szakadni. Az építéshatóságot rá szabadítanánk a
tulajdonosra. Életveszélyes az az épület.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Lehet ez is egy megoldás.
Kárdási Jánosné polgármester: Jön a jó idő, a szemét ott van tele lesz patkánnyal.
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést.

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