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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. szeptember 28. 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. 
 
Az ülés előtt a Képviselő- testület tagjai a Falugondnok és Ipolyszög Község Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat tagjai közösen egyeztetnek a falugondnoki feladatok 
ellátásáról. Az egyeztetésről külön emlékeztető készül, mely nem része a jegyzőkönyvnek. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a Képviselő- testület 5 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
 
N A P I R E N D: 
 
1.) Előterjesztés a Központi Óvoda házirendjének jóváhagyására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 
2.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda egyes csoportjai maximális 

létszámtúllépésének engedélyezésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
3.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2020/2021. nevelési évről szóló 

beszámolójának elfogadására, a 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervének 
véleményezésére, valamint az intézményvezetői program elfogadására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

4.) Előterjesztés Ipolyszög Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására szóló pályázat 
kiírására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
5.) Előterjesztés a 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

kiírására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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6.) Előterjesztés szociális támogatások megállapítása iránti kérelmek elbírálására (zárt) 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Napirendek 
 

1.) Előterjesztés a Központi Óvoda házirendjének jóváhagyására 
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 

26/2021.(IX.28.) határozata 
a Balassagyarmati Központi Óvoda házirendjének  

jóváhagyásáról 
 
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi Óvoda 

(2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 19.; OM 200635) házirendjét a határozat mellékletében 
foglalt tartalommal megismerte és jóváhagyásra javasolja. 

 
2) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét és 

a házirendet záradékkal lássa el. 
Határidő: 2021. október 22. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 
 

2.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda egyes csoportjai maximális 
létszámtúllépésének engedélyezésére 
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 

27/2021.(IX.28.) határozata 
a Balassagyarmati Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének  

a 2021/2022. nevelési évben történő engedélyezéséről 
 

1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a 
Balassagyarmati Központi Óvoda (székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 19.) 
alábbi feladatellátási helyein, csoportjaiban és létszámokkal engedélyezi a 2021/2022. 
nevelési évben a maximális csoportlétszám túllépését:  
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2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Központi Óvoda 

vezetőjét és tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: 2021. október 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 

3) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a 2021/2022. nevelési 
évben a felvételi és átvételi kérelmek teljesítésekor a vonatkozó jogszabályok és a fenntartó 
által engedélyezett létszámokra alapozva járjon el.  Amennyiben a Központi Óvoda jelen 
döntéssel nem érintett csoportjában vagy létszámmal szükségessé válik a maximális 
csoportlétszám túllépésének fenntartói engedélyezése, az óvodavezetőnek haladéktalanul 
jeleznie kell azt a Képviselő-testület felé.  

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 

 
 

3.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2020/2021. nevelési évről szóló 
beszámolójának elfogadására, a 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervének 
véleményezésére, valamint az intézményvezetői program elfogadására 
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 az 1. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
28/2021.(IX.28.) határozata 

a Balassagyarmati Központi Óvoda 2020/2021. nevelési évről szóló 
 beszámolójának jóváhagyásáról 

 
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi Óvoda 

(székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 19.; OM 200635) 2020/2021. nevelési évről 
szóló beszámolóját a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 
 

2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.  
 
Határidő: 2021. október 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

KÖZPONTI ÓVODA (OM: 200635) 
2021/2022. nevelési év 

Feladatellátási hely Csoport Engedélyezett létszám 
Meseerdő Tagóvoda Tekergő  28 fő 

Pillangó 28 fő 
Cseperedő Tagóvoda Ficánka 26 fő 

Hétszínvirág 26 fő 
Játékvár Tagóvoda Piros 26 fő 
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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 

29/2021.(IX.28.) határozata 
a Balassagyarmati Központi Óvoda 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezéséről 
 

1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi Óvoda 
(székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 19.; OM 200635) 2021/2022. 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: 2021. október 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea 

 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 3. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
30/2021.(IX.28.) határozata 

a Balassagyarmati Központi Óvoda intézményvezetői programjának  
jóváhagyásáról 

 
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi 

Óvoda (székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 19.; OM 200635)  2021-2026. 
évekre szóló vezetői programját a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 
 

2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a döntéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.  
 
Határidő: 2021. október 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea 

 
dr. Varga Andrea jegyző: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy Knyazoviczkiné Rutai 
Gabriella a Központi Óvoda vezetője kezdeményezett egy szülői értekezletet kifejezetten az 
ipolyszögi tagóvodára nézve, ahol szeretné tájékoztatni a szülőket, hogy milyen 
jogkövetkezményekkel jár az, ha a gyermek sokat hiányzik az óvodából. Itt majd 200 óra 
hiányzásokról beszélünk.  

 
4.) Előterjesztés Ipolyszög Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására 
szóló pályázat kiírására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
Kárdási Jánosné polgármester: Minden évben kiírásra kerül. Megkérdezi a Képviselő-testület 
tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Hart Tibor: Ez azokra az ingatlanokra vonatkozik, akik nincsenek rákötve a szennyvízhálózatra? 
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dr. Varga Andrea jegyző: Igen. 
 
Hart Tibor: Ezeknek a lakosoknak az önkormányzat oldja meg a szennyvíz elszállítását? 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Ez ugyanolyan közszolgáltatásnak minősül, mint például a hulladék 
elszállítása, amit a településnek biztosítania kell. Amióta bevezetésre került a rezsicsökkentés a 
2007-ben maximalizált árakon lehet elszállítani a hulladékot. Ipolyszögön kevés ingatlant érint. A 
feladat ellátására pályázatot kell kiírni. Ami az elmúlt években eredménytelen volt, hiszen a 
rezsicsökkentés miatt olyan ár alakult ki, amiért egy vállalkozó sem tudja vállalni a feladatot, mivel 
nem éri meg neki. Ezért a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság feladata, hogy kijelöljön egy 
olyan vállalkozót, aki képes ellátni ezt a feladatot. Már évek óta a KOMMUNÁL-SZOL Kft.-t 
jelölik ki a feladatra. A KOMMUNÁL-SZOL Kft bead egy árbecslést, hogy neki ez ténylegesen 
mennyibe kerül és a kettő közötti különbözetet az állam téríti meg a vállalkozónak.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

31/2021.(IX.28.) határozata 
Ipolyszög Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására szóló pályázat kiírásának 
jóváhagyásáról 

 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal pályázatot ír ki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és 
ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás végzésére, 2021. október 01. napjától 
számított egy éves, határozott időtartamra.  
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2021. szeptember 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 

5.) Előterjesztés a 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat kiírására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
Kárdási Jánosné polgármester Minden évben kiírjuk ezt a pályázatot. A diákoknak az EPER-
Bursa rendszerben regisztrációt követően lesz módjuk a pályázati adatok feltöltésére. A személyes 
és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési 
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A benyújtott pályázatok befogadását az 
önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok 
a bírálatban nem vesznek részt. A c.) pontot 350.000.- forinttal kérném kiegészíteni. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a kiegészített határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 
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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

32/2021.(IX.28.) 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 2021/2022. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok támogatására kiírt 2022. 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 2022. évi költségvetésében a szociális előirányzaton belül 
350.000.- Ft-ot biztosít.   
 
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2021. október 1. (a pályázathoz való csatlakozás) 
     2021. december 6. (a pályázat elbírálása) 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
        

 
A szociális támogatások megállapítása iránti kérelmek elbírálásáról szóló napirendet zárt 
ülés keretében tárgyalja a Képviselő-testület, melynek anyagát külön jegyzőkönyv rögzíti. 

 
 

A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 
 

 
K.m.f. 

 
 

/: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
              polgármester                     jegyző 
 


