IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 30. napján
megtartott üléséről.
Jelen vannak:

KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester
TAKÁCS GERGELY alpolgármester
AROS-MAGLÓDI MELINDA
TÓTH GÁBOR
HART TIBOR képviselő

Hivatalból jelen van:

DR VARGA ANDREA jegyző

Kárdási Jánosné polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
5 főből 5 fő van jelen. Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat.
A polgármester napirendekre vonatkozóan javasolja, hogy „Előterjesztés Ipolyszög Község
Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2 /2020. (II.22.) rendeletének módosítására” című
napirendi pontot felvételét, melyet 7. napirendi pontként tárgyalják meg. A Képviselő- testület 5
igen szavazattal elfogadta.
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosítással együtt, melyet a
Képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadott.
N A P I R E N D:
NYÍLT ÜLÉS:
1.)

Előterjesztés a levegőtisztaság védelmének helyi szabályairól szóló 5/2009 (II.18.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

2.)

Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2019/2020. nevelési évről szóló
beszámolójának elfogadására és a 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervének
véleményezésére
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

3.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda Ipoly-parti Csipcsirip tagóvoda tető felújítási
munkálataira vonatkozó ajánlattételi eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
4.)

Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata kamerarendszer bővítésére
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

5.)

Előterjesztés Ipolyszög község 2021. január 1-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra
vonatkozó közvilágítási villamos energia vásárlási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

6.)

Előterjesztés Bursa Hungarica pályázatok 2021-es elbírálására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
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7.)

Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2 /2020.
(II.22.) rendeletének módosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

ZÁRT ÜLÉS
1.) Előterjesztés szociális támogatások megállapítása iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
Napirendek előtt:
Tóth Gábor: Azt szeretném megkérdezni, hogy az önkormányzatnak van tájékoztatási
kötelezettsége, a településen karanténba kerülő személyek tekintetében?
dr. Varga Andrea jegyző: Az önkormányzatnak nincs ilyen fajta kötelezettsége.
Tóth Gábor: A karanténba kerülő személyeket az önkormányzatnak kell ellátnia?
dr. Varga Andrea jegyző: Jelenleg nincsen kihirdetve veszélyhelyzet. Ettől függetlenül, ha az
önkormányzatnak van kapacitása segíteni, megteheti.
Tóth Gábor: Sajnos a bolt tulajdonosa is karanténba került, ilyenkor mit lehet tenni?
Kárdási Jánosné polgármester: Felvettem a kapcsolatot egy mozgóbolttal azt ígérték, hogy vissza
szólnak, hogy tudnak-e jönni. Természetesen, ha szükség van segítségre a lakosoknak, akkor
segítünk.
dr. Varga Andrea jegyző: A segítségnyújtásnál fokozottan kell figyelni arra, hogy maga a segítő ne
kapja el a vírust.
Tóth Gábor: Igen, ez így is van, nem érintkezik senki a karanténba kerültekkel, nincs személyes
kontakt. Én is vittem nekik almát, telefonon felhívtam őket, hogy a teraszra raktam nekik. A
fontosabb információkat mi is kiírhatjuk a település Facebookjára, tájékoztatás céljából.
dr. Varga Andrea jegyző: Előreláthatólag november, decemberre várják a vírushelyzet tetőzését.
Folyamatosan vannak feladatok az önkormányzatnál és a vírus helyzet miatt, plusz feladatok is
hozzá adódnak. Ezt azért hoztam fel, mert a polgármester asszonynak még van szabadsága és azt
kellene kitalálni, hogy hogyan tudja ezt kivenni.
Hart Tibor: Igen, erről beszélnünk kell.
Tóth Gábor: Én úgy gondolom, hogy a polgármestert szabadsága alatt az alpolgármester
helyettesíti.
Takács Gergely alpolgármester: Szerintem ez sehol nincs leírva.
dr. Varga Andrea jegyző: De igen, a polgármestert tartós távollét esetén, az alpolgármester
helyettesíti.
Hart Tibor: Az alpolgármesternek milyen módon kell megoldania a helyettesítés?
dr. Varga Andrea jegyző: Tartós távollétnek minősül, ha 3 napot meghaladóan nincs a
polgármester. Ez tervezhető, hiszen a polgármester meg tudja mondani, mikor szeretne
szabadságra menni.
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Hart Tibor: Ezt a ciklust egy elég vitás helyzettel indítottuk, a felhalmozott ki nem vett
szabadságok miatt. Abban állapodtunk meg, hogy ne kerüljünk még egyszer ebbe a helyzetbe, hogy
a polgármester asszony folyamatosan vegye ki a szabadságát. Viszont ebben az esetben meg kell
oldani az ő helyettesítését.
dr. Varga Andrea jegyző: Alapvetően olyan előírás nincsen, hogy az alpolgármesternek úgy kell
megoldania a helyettesítést, hogy vegyen ki szabadságot, hiszen neki van egy fő állása. Ezt át tudjuk
hidalni, amikor szükség van aláírásra, a hivatalban előkészítjük a dokumentumokat és egy
megbeszélt időpontban alpolgármester úr bejön és aláír.
Hart Tibor: Akkor, ha jól értem, mindegy, hogy van alpolgármester vagy nincs a tényleges
helyettesítés nincsen megoldva. Ezek szerint az alpolgármesternek az a feladata, hogy aláírjon
polgármester asszony helyett, de semmilyen más feladatot, amit polgármester asszony ellát, azt nem
kell, hogy helyettesítse?
dr. Varga Andrea jegyző: Minden tervezhető.
Hart Tibor: Igen, de akkor azokat a napi teendőket, amit a polgármester asszony elvégez és ő
elmegy szabadságra, akkor azt senki nem helyettesíti.
dr. Varga Andrea jegyző: Nem kell személyesen itt lennie az alpolgármester úrnak. Jelenleg van
segítsége polgármester asszonynak, mivel minden délelőtt kijön valaki a hivatalból ügyet intézni.
Hart Tibor: Akkor nincsen semmilyen szabályozás arra, hogy amikor a polgármester szabadságon
van, akkor az alpolgármester úrnak teljes egészében helyettesítenie kellene?
dr. Varga Andrea jegyző: A törvény azt mondja ki, hogy tartós távollét esetén teljes hatáskörében
az alpolgármester helyettesíti a polgármestert.
Hart Tibor: A polgármester asszony adhat feladatot az alpolgármester úrnak? Az én elképzelésem
az lenne, hogy azért mert polgármester asszony elmegy szabadságra, akkor sem állhat meg a
településen az élet. Az alpolgármester úr azért veszi fel a juttatását, hogy minden feladatot erre az
időre vegyen át a polgármester asszonytól. Nem tudom, hogy ezt mennyire lehet megkövetelni?
dr. Varga Andrea jegyző: Az SZMSZ-ben le lehet szabályozni, a polgármester és az alpolgármester
közötti feladatokat. Az a lényeges, hogy ez feladatleosztásnak minősül, nem pedig hatáskör
átadásnak.
Hart Tibor: Én úgy gondolom, hogy polgármester asszony úgy tudna megnyugtatóan szabadságra
menni, ha meg lenne oldva a helyettesítése. Azt szeretném megkérdezni polgármester asszonytól,
hogy meg van elégedve a jelenlegi helyzettel? Megoldottnak érzi a helyettesítését? Mennyi
szabadsága van még ebben az évben?
Kárdási Jánosné polgármester: Én próbálom tartani a megállapodást, de van még szabadság, amit
ki kell vennem. Őszintén megmondom, nem egyszerű elmennem szabadságra. Mivel arra jövök
vissza, hogy rám zuhan a sok elmaradt feladat. Az is probléma, hogy vannak olyan feladatok, amiket
nem biztos, hogy át tudok adni alpolgármester úrnak. Sokat egyeztetünk Gergővel, de vannak olyan
folyamatban lévő ügyek amit, nehéz neki elmondani, mert én már mélyebben benne vagyok.
Hart Tibor: Én azt is megértem, hogy Gergő dolgozik, hiszen mindannyiunknak van egy fő állása,
de elvállalta, hogy alpolgármester legyen és ezzel bizonyos kötelezettségek is járnak. Ezért ő
juttatásban is részesül. Én azt gondolom, hogy ezért elvárható tőle, hogy megoldja a helyettesítésed.
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Takács Gergely alpolgármester: Tehát, ha én ezért nem kapnék juttatást, akkor nem lenne
probléma?
Hart Tibor: Nem, ez nem így van! Én úgy gondolom, hogyha valaki megdolgozik a pénzéért az
kapja is meg.
Takács Gergely alpolgármester: Én úgy érzem, hogy megérdemlem, mert elég sok mindenben
részt veszek. Képviselő úr mennyit dolgozik képviselőként?
Hart Tibor: Nekem pedig az lenne a kérdésem, hogy polgármester asszony helyettesítése meg van
oldva? Ki tudja venni gond nélkül a szabadságát?
Tóth Gábor: Miért van még ennyi szabadsága, ha ez nem gond?
Takács Gergely alpolgármester: Azt ne felejtsük el, hogy volt 4 hónapos koronavírus helyzet. Az
is közre játszik.
Hart Tibor: Értem, de ettől még nem áll meg az élet. Ki tudja meddig lesz még így!
Takács Gergely alpolgármester: Valamint azt se felejtsétek el, hogy én nem főállású alpolgármester
vagyok.
Tóth Gábor: Igen, de ettől függetlenül az le van írva törvényben, hogy az alpolgármester
helyettesíti a polgármestert.
Hart Tibor: Én csak azt szeretném elérni, hogy Ivett helyettesítése legyen megoldva, hogy ki tudja
venni a szabadságait.
Tóth Gábor: A képviselő-testület kötelezheti a polgármestert, hogy vegye ki a szabadságát! Jól
tudom jegyző asszony?
dr. Varga Andrea jegyző: Nem, nem jól tudja. 2020. februári ülésén elfogadta a képviselő-testület
a polgármester szabadság ütemezését határozat formájában. Tehát a testület, azt hagyta jóvá, hogy
a polgármester olyan ütemezésben vegye ki a szabadságát, ahogy az a határozatban rögzítésre került.
Sajnos polgármester asszony egy kicsit elcsúszott ehhez az ütemhez képest, a tavaszi járvány miatt.
A képviselő-testület azt várhatja el, a polgármestertől, hogy tartsa azt az ütemet, amit a határozatban
elfogadtak. Ilyen szempontból jogos, hogy kötelezheti a szabadság kivételére. De vannak olyan
helyzetek, amik miatt, ez egy kicsit módosulhat. Értem a felvetésüket, egyszer már volt ebből
kellemetlenség. Én úgy gondolom, hogy ez egy megoldható probléma.
Kárdási Jánosné polgármester: Ki fogom venni a szabadságomat. Október, november,
decemberben kiveszek 18 napot. A maradékot pedig januárban fogom kivenni.
Hart Tibor: Mielőtt tovább megyünk, szeretnék alpolgármester úr kérdésére válaszolni, azt
kérdezted, hogy én mennyit dolgozok képviselőként? Azt gondolom, hogy annyit, amennyit
bármelyik képviselő társam. De, hogy ez ne legyen vita tárgya, lenne egy javaslatom, mindannyian
mondjunk le a tiszteletdíjunkról. Így nem lesz vita tárgya, ki mit tesz képviselőként.
Takács Gergely alpolgármester: Ha ez megtörténik, akkor nem lesz gond a helyettesítés?
Hart Tibor: Akkor is gond lenne, mert ettől még az nem oldódik meg, te vagy az alpolgármester,
a feladatköröd továbbra is megmarad. Én minden további nélkül lemondok a tiszteletdíjamról, ha
ti is és ettől függetlenül ugyanúgy kiveszem a részem a feladatokból.
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Takács Gergely alpolgármester: Én nem fogok lemondani róla, úgy érzem, hogy megdolgozok
érte!
dr. Varga Andrea jegyző: Kicsit álljunk meg. A képviselők tiszteletdíjáról van egy rendeletünk, ha
most lemondanak a tiszteletdíjukról, attól még ennek az adóvonzatát ki kell fizetnie az
önkormányzatnak. Ha szeretnének lemondani a tiszteletdíjukról, akkor ezt a rendeletet hatályon
kívül kell helyeznünk. Csakhogy az alpolgármester tiszteletdíjat nem települési rendelet határozza
meg. Ezzel azt érik el, hogy a 3 képviselő tag nem kap tiszteletdíjat, az alpolgármester és a
polgármester pedig kap. Én azt kérem, hogy ezt most hagyjuk. Nézzük meg az októbert,
polgármester asszony elmegy szabadságra, alpolgármester úr, helyettesíti. Nézzük meg, hogy a
hogyan működik. Ha nem megnyugtató továbbra sem a helyettesítés, akkor vissza fogunk rá térni
és újra megvitatjuk. A cél az, hogy minden gördülékenyen menjen.
Napirendek
NYÍLT ÜLÉS:
1.)

Előterjesztés a levegőtisztaság védelmének helyi szabályairól szóló 5/2009 (II.18.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester: Magasabb kormányrendelet felülírja a mi rendeletünket, ezért
szükséges a hatályon kívül helyezés. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés,
vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban.
dr. Varga Andrea jegyző: 2021. január 01-től lép életbe, addig még lehet égetni. Viszont ennek
kapcsán az önkormányzatnak meg kell szervezni a zöld hulladék elszállítását. Az egyik lehetőség a
komposztálás, a másik lehetőség, hogy zsákok lesznek kiosztva a lakosságnak. Hasonlóan
működne, minta szelektív hulladékgyűjtés. A nagyobb ágakat, gallyakat kötegelve kell majd
kihelyezni az ingatlan elé. Ehhez Ipolyszög is tudna csatlakozni. Azért egy falusias környezetben
könnyebb hasznosítani a zöld hulladékot, de ettől függetlenül meg kell oldani a zöld hulladék
kezelését.
Takács Gergely alpolgármester: A zöld hulladék elszállítása az önkormányzatot fogja terhelni
anyagilag?
dr. Varga Andrea jegyző: Nem ez a közszolgáltató egy plusz szolgáltatása. Lehet, hogy a zsákokat
első körben az önkormányzatnak kell majd finanszíroznia, de az elszállítás a szolgáltatás része.
Kárdási Jánosné polgármester: Én abban is gondolkodnék, hogy alakítsunk ki a településen két
komposztáló helyet és aki szeretné, oda elviheti a zöld hulladékot. Illetve elindítanánk a zsákos
rendszert is.
Tóth Gábor: Én azt szeretném kérni, hogy legyen megszervezve ennek a publikálása a lakosság
felé. Több helyen függesszük ki a rendeletet.
Kárdási Jánosné polgármester: Természetesen.
Tóth Gábor: A jelenlegi rendeletet sem tartják be az emberek.
A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet a Képviselő-testület 5 igen
szavazattal elfogadott.
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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2020.(X.02.) önkormányzati rendelet
a levegőtisztaság védelmének helyi szabályairól szóló,
5/2009. (II.18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2.)

Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2019/2020. nevelési évről szóló
beszámolójának elfogadására és a 2020/2021. nevelési évre vonatkozó
munkatervének véleményezésére
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület
tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 1. számú határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
61/2020.(IX.30.) határozata
a Központi Óvoda 2019/2020. nevelési évről szóló beszámolójának
jóváhagyásáról
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda 2019/2020.
nevelési évről szóló beszámolóját a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.
Határidő: 2020. október 15.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. számú határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
62/2020.(IX.30.) határozata
a Központi Óvoda 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervének
véleményezéséről
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő
Központi Óvoda (OM 200635) 2020/2021. 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: 2020. október 15.
Felelős: dr. Varga Andrea
3.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda Ipoly-parti Csipcsirip tagóvoda tető
felújítási munkálataira vonatkozó ajánlattételi eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
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Kárdási Jánosné polgármester: Tegnap ezzel kapcsolatosan volt egy rendkívüli testületi ülésünk,
megérkezett a hiányzó árajánlat. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés,
vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban.
Tóth Gábor: Nekem lenne egy megjegyzésem ezzel kapcsolatosan. Tegnap is szóba került, hogy
közös erővel a képviselők megoldják ezt a tető javítást, hogy minél költséghatékonyabb legyen az
önkormányzatnak. Én vártam, hogy alpolgármester úr szóljon, mikor kell segíteni, de ez nem
történt meg.
Takács Gergely alpolgármester: Azt még akkor el is vetettük, hiszen 60.000.- Ft-ért lebontják az
5 db kéményt és ezért nem érdemes kosaras kocsit bérelnünk.
Tóth Gábor: Én nem így emlékszem, pont azt beszéltük, hogy a 60.000.- Ft is 60.000.- Ft! Úgy
volt megbeszélve, hogy van egy ács alpolgármester én felajánlottam a segítségemet, itt vannak a
közfoglalkoztatottak is.
Takács Gergely alpolgármester: Soha nem volt jó az időpont senkinek.
Tóth Gábor: Egyszer sem jöttél át, hogy Gabi mikor érsz rá, itt a hétvége.
Takács Gergely alpolgármester: Ezt nem lehet megcsinálni egy hétvége alatt.
Tóth Gábor: Kifogás.
Takács Gergely alpolgármester: Egyedül fogjak hozzá?
Tóth Gábor: Inkább hagyjuk.
Takács Gergely alpolgármester: Szerintem is.
Hart Tibor: Ez az ajánlat Bogdán Gyula bádogozási ajánlata?
Kárdási Jánosné polgármester: Nem ez az, amit még nem kaptunk meg.
Hart Tibor: Ez majdnem ott van, mint a Varró Zsolték ajánlata, de ebből sem derül ki pontosan,
hogy mit takar az árajánlat. Úgy látom, ebben az ajánlatban sincsen bádogozás.
Takács Gergely alpolgármester: Varró Zsolt ajánlatában nincs benne a tűzfal bádogozása?
Hart Tibor: Tudomásom szerint nincs.
Takács Gergely alpolgármester: Mondtam neki, hogy a falszegély lemezt cserélni kell.
Kárdási Jánosné polgármester: De az benne van.
Hart Tibor: Magyaros Tamás az összes bádogozási munkát kérte.
Takács Gergely alpolgármester: Mindent?
Hart Tibor: Igen, tegnap jó lett volna, ha itt vagy a rendkívüli ülésen.
Takács Gergely alpolgármester: Dolgoztam, nem tudtam eljönni.
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Hart Tibor: Mivel Tamás kéri ezeket, ez mind plusz költség az önkormányzatnak. Most már az
egész bádogozásról beszélünk, plusz a teljes csatorna cseréjéről.
Takács Gergely alpolgármester: A csatorna csak a sarkon folyik, én azt kicserélem.
Hart Tibor: Rendben, csakhogy a kiírt műszaki tartalomban benne van a komplett csatorna cseréje.
Takács Gergely alpolgármester: Miért?
Hart Tibor: Ezt írta elő Magyaros Tamás.
Kárdási Jánosné polgármester: Nekem az a kérdésem, hogy mi az, hogy ki kell cserélni? Mi van
abban a helyzetben, ha mi nem akarjuk?
Hart Tibor: Egy korábbi megbeszélésen az hangzott el, hogyha nincs meg a megfelelő műszaki
tartalom, akkor nem veszi át.
Tóth Gábor: Ha előírnak valamit, azt sajnos teljesítenünk kell.
dr. Varga Andrea jegyző: Magyaros Tamás műszaki ellenőr a beruházás kapcsán.
Hart Tibor: Akkor megteheti, hogy nem veszi át.
Kárdási Jánosné polgármester: Mi az, hogy nem veszi át? Ez nem a pályázat része! Ezt azért kérte,
hogy a napelemek biztos stabil tetőszerkezetre kerüljön fel. Ezt mi teljesítjük is. Nekünk jelenleg
erre van pénzünk.
Hart Tibor: Lehet, hogy ezt tegnap kellett volna tisztázni Tamással.
Kárdási Jánosné polgármester: Jegyző asszonynak mi a véleménye?
dr. Varga Andrea jegyző: Kettő dolog van. Az egyik, hogy Magyaros Tamás azért állíthatja le a
beruházást, mert mint műszaki ellenőr azt mondhatja, hogy balesetveszélyes, életveszélyes és nem
veszi át, ezt megteheti. A pályázatnál nem ez a kérdés, hanem az, hogy a napelem alatt stabil
szerkezet legyen, előre tekintve ezzel. Természetesen, ha van rá pénze az önkormányzatnak, akkor
el lehet végezni minden munkát, hiszen ezzel az épület hosszú távú állagmegóvását biztosítja. Nem
ázik be a tető, nem süt át a cserepeken a fény, nem ázik a fal a rossz csatorna miatt. Magyaros
Tamás ezeket azért vetette fel, ha már ott vagyunk és csinálunk valamit, akkor az legyen teljes körű.
Térjünk vissza arra a kérdésre, hogy Tamás miért nem veszi át a beruházást. Ez azért lehet, mert
nem működőképes, életveszélyes, nem tudják rátenni a napelemet, mert beszakad a tető. A kettő
között van mozgástér.
Kárdási Jánosné polgármester: Tehát amit Tamás megkövetelhet tőlünk az az, hogy a napelemek
alatt stabil tetőrész legyen.
Hart Tibor: Igen, de tegnap elfogadtuk a vállalkozó árajánlatát, és tegnap még azt mondta, hogy
már pedig a bádogot ki kell cserélni, mert beázik az épület.
Kárdási Jánosné polgármester: Értem, a kéményeket le kell bontani, mert veszélyesek. A
tetőléceket ki kell cserélni a napelem miatt, ez az alap, ezt fogadtuk el tegnap. Jön a bádogozás, a
széleket ki kell cserélni, mert beázik a tető ez is tény, de a csatornának mi köze van a napelemhez
és a tető állapotához? Miért kell kicserélni?
Hart Tibor: Ezt tegnap a vállalkozó is megkérdezte tőle.
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Kárdási Jánosné polgármester: Az rendben van ahol, lyukas és folyik azt cseréljük ki. De a többit
miért is kell?
Hart Tibor: Ez tegnap is mondhattad volna.
Tóth Gábor: Tegnap csak a fél tető javításáról döntöttünk. Ez a második ütem lenne.
Kárdási Jánosné polgármester: Igen, a bádogozásról és a csatornáról még nem döntöttünk.
Hart Tibor: Ezt tisztázni kell Magyaros Tamással.
Takács Gergely alpolgármester: Tamásnak van műszaki felügyeleti joga, olyan önkormányzati
beruházásra, amit az önkormányzat rendel meg egy vállalkozótól?
dr. Varga Andrea jegyző: Nem. Neki ennél a konkrét pályázati beruházás tekintetében van
szerződése műszaki ellenőrzésre. Bárki lehet, nem kötelező Tamással szerződni.
Hart Tibor: Tisztázzuk Tamással.
Kárdási Jánosné polgármester: Bemegyek Tamáshoz és egyeztetek vele.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a „B” határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
63/2020.(IX.30.) határozata
a Balassagyarmati Központi Óvoda Ipoly-parti Csipcsirip Tagóvoda tető felújítási
munkáira vonatkozó ajánlattételi eljárás eredményének megállapításáról
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eredménytelennek nyilvánítja a
„Balassagyarmati Központi Óvoda Ipoly-parti Csipcsirip Tagóvoda fedélszerkezete, héjazata
felújítási munkáinak” tárgyú ajánlatkérési eljárást.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2020. október 15.
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester
4.)

Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata kamerarendszer bővítésére
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester: Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés,
vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban.
Hart Tibor: Nekem az lenne a kérdésem, hogy kötelező a Balassa Security Kft.-vel bővíteni a
kamerarendszert? Megnéztem az árakat, én ezt sokkalom. A kamerát is olcsóbban meg tudnánk
venni az interneten. Amire nekünk szükségünk van az egy egyszerű sima kültéri kamera.
Kárdási Jánosné polgármester: Azért kértünk tőlük árajánlatot, hogy lássuk kb mennyibe kerülne.
Nem kötelező velük megcsináltatni.
Hart Tibor: Amit én néztem interneten az 36.000.- Ft+ÁFA. Az árajánlatba bruttó 55.000.- Ft egy
kamera.
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Kárdási Jánosné polgármester: Az egész rendszert ők alakították ki az önkormányzatnak. A
bővítést is rákötötték volna a már meglévő rendszerre.
Hart Tibor: Biztos, mert az árajánlatban van egy külön felvevő rendszer és egy monitor?
Kárdási Jánosné polgármester: Igen, a monitor és a külön rögzítő a belső irodai képet kezelné. A
HANGANOV Kft képviselője kérte, hogy a beltéri és a kültéri kameraképek különüljenek el.
Hart Tibor: Nekem akkor is az a véleményem, hogy ezt mi magunknak olcsóbban meg tudnánk
oldani.
Kárdási Jánosné polgármester: Biztos? Meg tudjuk oldani a bekötéseket és a rögzítést?
Hart Tibor: Szerintem, igen. Gondolom, megint idő szűkében vagyunk és erről most kell dönteni.
Kárdási Jánosné polgármester: Nem, erről nem kell most dönteni. Ez egy felvetés volt, amire a
hivatal készített egy anyagot, de ha ez nektek nem felel meg, akkor kérünk még mástól is árajánlatot
és visszahozzuk a következő testületi ülésre, ha még mindig szeretnénk a bővítést.
Hart Tibor: Ha ez mindenkinek megfelel, akkor szerintem kérjünk még árajánlatot és térjünk
vissza rá.
Kárdási Jánosné polgármester: Javaslom a napirendi pont levételét.
A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal döntött arról, hogy az előterjesztést vegyék le a
napirendi pontok közül.
5.)

Előterjesztés Ipolyszög község 2021. január 1-től 2021. december 31-ig terjedő
időszakra vonatkozó közvilágítási villamos energia vásárlási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület
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
64/2020.(IX.30.) határozata
Ipolyszög Község 2021. január 1-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó
közvilágítási villamos energia vásárlási szerződés megkötéséről
Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közvilágítási villamos energia
vásárlása vonatkozásában az NKM Energia Zrt 20,14 Ft/kWh árajánlatát elfogadja, és egyidejűleg
felhatalmazza a polgármestert - az előzőekben ismertetett ajánlati áron - a szolgáltatóval történő
szerződés aláírására.
Felelős: Kárdási Jánosné Polgármester
Határidő. 2020. október 15.
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6.)

Előterjesztés Bursa Hungarica pályázatok 2021-es elbírálására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester: Minden évben kiírjuk ezt a pályázatot. A c.) pontot 350.000.forinttal kérném kiegészíteni. Megkérdezi a Képviselő-testület 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
65/2020.(IX.30.) 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 2020/2021. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok támogatására kiírt 2021. 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 2021. évi költségvetésében a szociális előirányzaton belül
350.000.- Ft-ot biztosít.
2./
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2020. október 1. (a pályázathoz való csatlakozás)
2020. december 4. (a pályázat elbírálása)
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző

7.)

Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2
/2020. (II.22.) rendeletének módosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti 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 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2020.(X.02.) önkormányzati rendelet
Ipolyszög Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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A polgármester a nyílt ülést bezárja. Az ülés zárt ülés formájában folytatódik.

K.m.f.

/: Kárdási Jánosné :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző
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