IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. július 27. 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.
Javasolja az „Előterjesztés az Ipolyszögi utca felújítására vonatkozó beszerzési eljárás
megindítására” című napirendi pont felvételét, amit 6. napirendi pontként tárgyalnak meg, melyet
a Képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadott.
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:
1.) Előterjesztés a veszélyhelyzeti időszakban
jóváhagyására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

meghozott

polgármesteri

döntések

2.) Előterjesztés a Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az
egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 16/2016 (VI.10.) önkormányzati
rendelete módosításával kapcsolatos vélemény kialakítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
3.) Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
4.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1 /2021.
(II.15.) rendeletének módosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
5.) Előterjesztés a település térfigyelő-kamera rendszerének bővítésére
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
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6.) Előterjesztés Ipolyszögi utca felújítására vonatkozó beszerzési eljárás megindítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
7.) Előterjesztés szociális támogatások megállapítása iránti kérelmek elbírálására (zárt)
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
Napirendek
1.) Előterjesztés a veszélyhelyzeti időszakban meghozott polgármesteri döntések
jóváhagyására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
Kárdási Jánosné polgármester: A Nógrád Megyei Kormányhivatal a 2021. július hó 12. napján
kelt levelében felhívta az önkormányzati hivatalok jegyzőinek figyelmét, hogy a polgármesteri
döntéseket a képviselő-testületnek jóváhagyólag tudomásul kell vennie. A veszélyhelyzet alatt
folyamatosan kikértem a Képviselő-testület véleményét. Az előterjesztések elektronikusan, kerültek
kiküldésre a Képviselő-testület tagjainak, akik javaslataikat, véleményüket e-mailbe, illetve
telefonon szóban juttatták vissza hozzám. Van esetleg olyan határozat, ami nem volt ismerős?
Hart Tibor: Én tegnap este elkezdtem végigolvasni, de sajnos nem jutottam el a végéig. Ha jól
értettem ezek a megváltoztatott rendeletek és egyéb döntések már megtörténtek fel is vannak töltve
a honlapra. Ezeket egy személyben a polgármester asszony hozta, igen kikérted a véleményünket
ez is ott van. Ezzel nem szeretnék különösebben foglalkozni. Azok a pontok nem tiszták, hogy mi
lépett a régi helyébe, én az eredeti pontot nem találtam. Tehát nem látom, hogy pontosan mi
változott a rendeletben. Ha jól gondolom, a rendeletet bármikor tudjuk módosítani, ha
szükségesnek tartjuk.
Kárdási Jánosné polgármester: Igen.
dr. Varga Andrea jegyző: Jelen pillanatban még veszélyhelyzet van csak a kormány feloldotta azt
az intézkedését, hogy nem lehet tartani Képviselő-testületi ülést. A veszélyhelyzet alatt a
polgármester egy személyben hozhatott döntést. Ezt nagyon sok településen úgy tette meg a
polgármester, hogy nem kérte ki senki véleményét, hanem ő egy személyben meghozta a döntést
és ez teljesen szabályos is volt. A Nógrád Megyei Kormányhivatal felhívta az önkormányzati
hivatalok jegyzőinek figyelmét, hogy a képviselő-testület erősítse meg ezzel a határozatával a
polgármester által hozott döntéseket. Éppen ezért voltak olyan települések, ahol a polgármester
kikérte a képviselő-testület véleményét pontosan ezért, hogy később ne legyen ebből probléma.
Balassagyarmaton, Ipolyszögön, és Patvarcon ezt a gyakorlatot követtük. Ez azért volt jó, mert így
a polgármester látta, hogy melyek voltak azok a témák ahol nem volt meg a testületi támogatottság.
A meghozott döntések után a polgármesternek vállalnia kell a felelőséget. Ipolyszög településen a
rendkívüli települési támogatások tekintetében a Képviselő-testület a döntéshozó. A rendkívüli
települési támogatások határozataiban személyes adatok találhatóak, így a fent említett határozatok
kezelésével kapcsolatosan kikértük a Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti
Osztály álláspontját. Törvényességi Felügyeleti Osztály nézőpontja a következő volt: a zárt ülés
keretében valamint a polgármester által meghozott rendkívüli települési támogatások határozatai
úgy publikálhatóak, hogy védjük a természetes személy adatait, így azokat felismerhetetlenné kell
tenni -név, születési, hely, születési idő, anyja neve, lakcím- valamint a megállapított összeget is
felismerhetetlenné kell tenni. A polgármesteri döntések teljes terjedelmükben megtalálhatóak
Ipolyszög Község hivatalos honlapján, kivétel a segélyek a fent említett indokok miatt.
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Hart Tibor: Akkor, ha jól értem, bár a döntés polgármester asszony kezében volt ettől függetlenül
most kell a mi megerősítésünk.
dr. Varga Andrea jegyző: Igen.
Hart Tibor: Arra viszont, hogy hitelesen tudjam azt mondani, hogy mindenben jól döntött, ahhoz
tudnom kellene, hogy az eredeti rendeletekhez képest milyen változtatások történtek. Polgármester
asszony valóban minden esetben kikérte a véleményünket, viszont abban megint csak nem lehetek
biztos, hogy az én és többi képviselő társam véleményével azonos döntést hozott.
dr. Varga Andrea jegyző: A visszaérkező válaszok, amik nagyrészt elektronikusan érkeztek egy
összegzésben dokumentálva lettek. Hasonló elven készültek el ezek az összegzések, mint a
jegyzőkönyvek. Az összegzésben is az adott előterjesztés után rögzítésre került, hogy ki támogatta
és ki nem azt a határozati javaslatot, tehát az öt tagból ki hogyan szavazott volna. Ennek
dokumentáltsága nálunk rendelkezésre áll.
Hart Tibor: Egy anyagnál nem teljesen értettem egyet a döntéshozatallal ez pedig a Temesvár utca
csapadék vízelvezetése. Úgy emlékszem az volt az indoklásban, hogy azért nem valósult meg a
kivitelezése, mert a költségvetés „nem bírta el” ebben az évben. Én úgy emlékszem, hogy volt egy
árajánlatunk amiben kb 1 millió forint értékben. Mi ezt jónak is ítéltük meg csak kértük a vállalkozót
levélben, hogy részletezze ki pontosan a műszaki tartalmát az árajánlatnak. Itt rekedt meg az ügy.
Ezért nem ment tovább a csapadékvíz elvezetéses projekt, nem pedig azért mert a költségvetésbe
ne fért volna bele.
dr. Varga Andrea jegyző: Az is egy lehetőség, -hogyha szeretné a képviselő-testület-, hogy újra
behozzuk ezt az ügyet új árajánlatokkal, műszaki tartalommal.
Kárdási Jánosné polgármester: Én azt kérem a testületi tagoktól, hogy várjunk még egy kis ideig
a Temesvár utca csapadékvíz elvezetésének javításával. Szeretnék benyújtani útfelújítására
pályázatot, és ha nyer a pályázat, akkor amit most megcsináltatnánk 1 millió forintért, azt felszedik,
így az kidobott pénz lenne. Ha a beadott pályázat nem nyer, akkor visszatérünk erre.
Hart Tibor: Engem ezzel az érvvel már meg is győztél. Én csak azt szeretném akkor kérni, hogy
ezt kommunikáljuk le az ott lakók felé is, hogy ne az legyen, hogy mi nem teszünk semmit.
Kárdási Jánosné polgármester: Visszatérve a napirendhez, én úgy tudom mindent megkaptatok,
nincsen benne semmi újdonság.
Hart Tibor: Az a lényeg, hogy végig kell olvasni és ha van mégis olyan téma, amiben nem értünk
egyet, akkor azt utána meg kell tárgyalni.
Tóth Gábor: Vannak olyan részei a döntéseknek, amit már nem is tudsz módosítani, jegyző
asszony kitért rá, hogy a határozatokat tudjuk később módosítani, de amit megítéltél azt már utólag
nem lehet visszavonni.
Kárdási Jánosné polgármester: A rendkívüli települési támogatások tekintetében is mindig
kikértem a véleményeteket.
Tóth Gábor: Ez így van.
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Kárdási Jánosné polgármester: Én úgy emlékszem, hogy szinte mindig egyhangú döntések
születtek, ritka volt, amikor nem értettetek vele egyet.
Tóth Gábor: Ezt én nem is firtatom, mindig megkaptuk az anyagokat.
Kárdási Jánosné polgármester: Sőt ahol nem volt meg a többség, ott nem is hoztam döntést.
Hart Tibor: Még egy dolog. Amikor kihirdették a veszélyhelyzetet sok olyan hatáskör, ami addig
testületi hatáskör volt átkerült a polgármester asszony döntési jogkörébe. Itt főleg a szociális alapú
döntésekre gondolok. Nem tudom, hogy ez kötelezően így kell, hogy legyen vagy módosítható, én
örülnék, ha ezt felülvizsgálnánk, hogy ez ebben a formátumban jól van-e.
Kárdási Jánosné polgármester: Én értem mit szeretne mondani képviselő úr. A polgármester
hatáskörében olyan támogatási formák maradtak, ahol értékhatár van megadva. Itt az ügyfél
behozza a kérelmét, megvizsgáljuk a jövedelmét és ha belefér az értékhatárba, akkor megkapja a
támogatást. Tehát ha nem fér bele az értékhatárba, hiába lenne testületi hatáskör, nem dönthetünk
másképpen. Ahol felmerül a változtatás lehetőség az mind testületi hatáskörbe tartozik pontosan
ezért, hogy le legyen fedve a döntés és ne egyszemélyben határozzak róla.
Tóth Gábor: Az összegeket felemelheted? Például a lakhatási támogatásnál 5.000 Ft-ról
felemelheted 10.000.- Ft-ra?
Kárdási Jánosné polgármester: Nem, a rendeletünkben benne van, hogy ez egy álltalunk
meghatározott összeg, és ettől nem térek el mindenki ennyit kap.
dr. Varga Andrea jegyző: A tisztánlátás végett, a szociális rendeletben van egy pont, ami kitér a
hatáskörökre. A rendkívüli települési támogatás kivételével minden támogatási forma a
polgármester asszony hatáskörében van. Ezek a támogatási formák azért vannak polgármester
asszony hatáskörében, mivel itt pontosan le van írva a rendeletben, hogy mik a feltételei annak,
hogy valaki azt megkaphassa, gondolok itt a jövedelemi helyzetre, illetve nem kell képviselő testületi
ülést összehívni, így könnyebb az ügyintézés menete is. Ettől függetlenül, ha bármelyik képviselőtestületi tag szeretné, ha felülvizsgálnánk a hatásköröket, ez megoldható. Átbeszéljük, hogy miben
szeretnék, ha változás lenne és módosítjuk a szociális rendeletet. Ennek semmi akadálya. Ez teljesen
helyi szinten kell eldönteni, akár mikor szabadon módosítható, ha az öt megválasztott tagból
minimum hárman megszavazzák.
Hart Tibor: Tehát, ha jól értem a feltételrendszert a polgármester asszony önhatalmúlag nem
változtathatja meg, hanem azt kell alkalmaznia. Így akkor rendben van. Fel van állítva egy
szabályrendszer, amit neked követned kell, beérkezik a kérelem, megvizsgálják, ha adható megkapja
az ügyfél, ha nem akkor pedig nem kapja meg.
dr. Varga Andrea jegyző: Igen.
Hart Tibor: Köszönöm.
Tóth Gábor: Azt szerettük volna tisztázni, hogy a jogköröd meddig terjed ki.
Hart Tibor: A szociális tűzifánál úgy emlékszem, hogy a korábbi rendeletben az volt benne, hogy
ingatlanonként egy kérelem adható be. Legalábbis most én nem láttam benne ezt nézzük meg, ha
kérhetném.
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Kárdási Jánosné polgármester: Arra emlékszem, hogy módosítani kellett a pályázat miatt a
szövegezésben.
dr. Varga Andrea jegyző: Tűzifa támogatás: 9. §(1) Természetbeni támogatásként legfeljebb 5
m3, tűzifa támogatásban részesíthető az az ipolyszögi lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a
településen tartózkodó személy, aki
•
a) aktív korúak ellátására jogosult;
•
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
•
c) az önkormányzat által megállapított lakhatási támogatásban részesül,
•
d) rokkantsági ellátásban részesül
•
e) egyedül él és havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
350 %-át.
•
f) gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülésétől függetlenül nem nyújtható szociális
célú tűzifa támogatás:
•
a) tüzifával nem fűthető ingatlanra,
•
b) üresen álló, életvitelszerűen nem lakott ingatlanra vonatkozóan.
(3) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesíthet, nem adhatja át másnak, csak saját
használatra használhatja fel.
(4) Aki a (3) bekezdésében foglaltakat megszegi, és arról a képviselő-testület hitelt érdemlően
tudomást szerez, annak a következő évben a szociális tűzifa igénylése iránt kérelmét el kell utasítani.
(5) A kérelmek elbírálása beérkezési sorrendben történik.
(6) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával köteles igazolni.
(7) A támogatás igénybevételére a pályázat nyertessége esetén van lehetőség.
Hart Tibor: Akkor én kérném, hogy ezzel egészítsük ki a rendeletet, hogy ingatlanonként csak egy
kérelem adható be.
dr. Varga Andrea jegyző: Akkor a következő testületi ülésre előkészítjük a rendelet módosítását.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 1 tartózkodás mellett 4 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2021.(VII.27.) határozata
a veszélyhelyzeti időszakban meghozott polgármesteri döntések
jóváhagyásáról
1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyhelyzet időszakában
meghozott polgármesteri döntéseket megismerte és jóváhagyólag tudomásul vette az
előterjesztés mellékletét képező tartalom szerint.
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2021. július 31.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
2.) Előterjesztés a Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az
egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 16/2016 (VI.10.)
önkormányzati rendelete módosításával kapcsolatos vélemény kialakítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
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Kárdási Jánosné polgármester: Ezzel témával kapcsolatosan szeretném megkérni jegyző asszonyt,
hogy hívja fel a figyelmét doktornőnek, hogy vannak kötelezettségei a betegek felé. Nagyon régóta
nincs személyes kapcsolata a betegeivel és nem a vírus helyzet miatt.
Hart Tibor: Effektíve a település hosszú idő óta orvosi jelenlét nélkül van.
Kárdási Jánosné polgármester: Én többször felkerestem telefonon doktornőt, hogy jöjjön ki és
lássa el a körzetét megfelelően, de nem volt foganatja.
Tóth Gábor: Erre kell megoldást találni, ez így nem maradhat.
Kárdási Jánosné polgármester: Az idős betegeket már évek óta nem látta.
dr. Varga Andrea jegyző: Akkor a testület hivatalos álláspontja, hogy indítsuk el az eljárást az ügy
kapcsán.
Kárdási Jánosné polgármester: Igen. Eddig türelmesek voltunk, de az utóbbi időben rengetegen
kerestek ezzel kapcsolatosan. Azt hiszik a lakók, hogy mi nem teszünk ellene semmit.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2021.(VII.27.) határozata
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításával kapcsolatos
vélemény kialakításáról
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek
megállapításáról szóló 16/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) az
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. §-a alapján kezdeményezett
véleményezési eljárása során, a Rendelet módosításával kapcsolatos előterjesztést megismerte, az
abban foglaltakkal egyetért és a településre vonatkozóan további módosító javaslatot nem tesz.
2) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa és tegye meg
a további szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2021. július 31.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
3.) Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Javaslom, hogy idén is nyújtsuk
be a pályázatot.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2021.(VII.27.) határozata
a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról
1.) Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet I.2.2.1. pont alapján támogatási igényt
nyújt be a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásra.
2.)A Képviselő-testület vállalja, hogy az önerőt - 1000 Ft/erdei m3+áfa -, valamint a tüzelőanyag
szállításából származó költségeket a 2021. évi költségvetésében biztosítja.
3.)A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást
nem kér.
4.)A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2021. augusztus 31.
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester
4.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1 /2021.
(II.15.) rendeletének módosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
Kárdási Jánosné polgármester: A főbb módosítások: a falugondnok bére, falubusz számára
létesítendő garázs, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat
keretében az Ipolyszögi út felújítására 11 154 e Ft-ot nyertünk, mely 85 % intenzitású támogatás,
ezért ehhez 2 000 e Ft önerőt kell biztosítanunk. Ezen felül még az építményüzemeltetés esetében
beterveztük a polgármesteri hivatal épület felújítással nem érintett részének karbantartására 500 e
Ft-ot, így összesen ezen a kormányzati funkción 700 eFt emeléssel számoltunk. A
karbantartásokhoz várjuk még az árajánlatokat, ezeket megnézitek és ami a legkedvezőbb azt
választjuk.
Tóth Gábor: A garázsnál végül miben maradtunk fából vagy lemezből fogjuk megcsinálni?
Kárdási Jánosné polgármester: A lemez garázsnál maradtunk. Kicsit döcögősen megy az ügy, de
intézem.
Hart Tibor: Az építő anyag árak folyamatosan mennek fel, így muszáj őket noszogatni, mert nem
fogunk beleférni a megállapodott árba.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2021. (VII. 29.) önkormányzati rendelete
Ipolyszög Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
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(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

5.) Előterjesztés a település térfigyelő-kamera rendszerének bővítésére
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
Kárdási Jánosné polgármester: Erről már beszéltünk korábban, csak akkor nem fogadta el a
testület.
Hart Tibor: Igen, próbáltuk olcsóbb megoldást találni, de ez sajnos nem jött össze.
Kárdási Jánosné polgármester: Az is probléma volt, hogy nem lehetett egy rendszerre tenni a
külső kamera képeket a benti iroda képpel. Ebben az árajánlatban ez is szerepel.
Hart Tibor: Ebben benne van a játszótér megfigyelése is?
Kárdási Jánosné polgármester: Igen, sajnos nagyon sok problémánk van a játszótérrel.
Hart Tibor: A játszótérrel kapcsolatban lenne még egy kérdésem. Megvalósítható lenne, ha körbe
lesz kerítve, hogy legyen nyitvatartási ideje?
Kárdási Jánosné polgármester: Igen ez is tervbe van véve.
Hart Tibor: Mindig tönkre van téve.
Kárdási Jánosné polgármester: Be lesz kamerázva és zárható lesz.
Hart Tibor: Nem volt olcsó és kulturális szórakozásra lassan nem lehet majd használni, mert
tönkre teszik.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2021.(VII.27.) határozata
térfigyelő-kamera rendszer bővítéséről
1.) Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadva az előterjesztés
melékleteként csatolt árajánlatot, vállalkozói szerződést köt a térfigyelő-kamera rendszer
bővítése tárgyában a Balassa Security Kft-vel. ( 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 21-23.)
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2021. augusztus 31.
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester
dr. Varga Andrea jegyző: A kiépülő új kamerákkal szükséges bővítenünk a település térfigyelőkamera rendszeres rendeletét.
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Kárdási Jánosné polgármester: Megkérdezi a Képviselő testület tagjai, egyetértenek-e a rendelet
tervezettel?
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2021. (VII. 29.) önkormányzati rendelete
Ipolyszög Község közterületi térfigyelő kamerarendszer
működtetéséről szóló 11/2020.(VIII.20.) önkormányzati rendelet módosítására
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
6.) Előterjesztés Ipolyszögi utca felújítására vonatkozó beszerzési eljárás megindítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
Kárdási Jánosné polgármester: A határozati javaslatban látható az a 3 cég, akiktől kérünk
árajánlatot.
Hart Tibor: Amikor árajánlat kérés van, és olyan összeget adnak a munkára, ami több, mint amit
kaptunk a pályázat során, akkor az önkormányzatnak azt saját önerőből kell hozza pótolnia?
Kárdási Jánosné polgármester: Igen. Vagy ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor vissza is lehet adni
a pályázati pénzt.
Hart Tibor: Értem. Akkor az árajánlatba részletesen benne lesz, hogy mi az a műszaki tartalom,
amit ők elvégeznek azért az összegért.
Kárdási Jánosné polgármester: Igen.
Hart Tibor: Mi alapján keressük fel a cégeket árajánlat adására?
Kárdási Jánosné polgármester: Általában azokat keressük, meg akiket már ismerünk. Ha van más
ötlet, akkor természetesen azoktól a cégektől is kérhetünk árajánlatot.
dr. Varga Andrea jegyző: Egy feltétele van, minimum 3 árajánlatot kell kérnünk.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2021.(VII.27.) határozata
az Ipolyszögi utca felújítására vonatkozó beszerzési eljárás
megindításáról
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ipolyszögi utca felújítására
vonatkozó beszerzési eljárást indít.
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2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott beszerzési eljárás lefolytatására vonatkozóan
az alábbi cégeket hívja fel ajánlattételre:

1.
2.
3.

név
GREEN-GOES Kft.
HE-DO Kft.
KELI-BAU Kft.

cím
2030 Érd, Bádogos utca 57.
1133 Budapest, Váci út 76.
3135 Szécsényfelfalu, 350/4 hrsz.

adószám
11687696-2-13
10683833-2-44
14299083-2-12

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a legalacsonyabb ajánlati árat adó
ajánlattevővel szerződést kössön.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2021. augusztus 15.
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester

A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést.
K.m.f.
/: Kárdási Jánosné :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző
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