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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. június 30. napján 

megtartott üléséről. 
                         
Jelen vannak: KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester 
     TAKÁCS GERGELY alpolgármester 

 CSEMAN ZSUZSANNA képviselő 
  
Hivatalból jelen van: DR. VARGA ANDREA jegyző 
     
KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 5 főből 3 fő van jelen.  (Aros-Maglódi Melinda és Hart Tibor képviselők igazoltan 
vannak távol.) Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a Képviselő- testület 3 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
N A P I R E N D: 
 
1) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 

24.) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
2) Előterjesztés a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság 

helyzetéről szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
3) Előterjesztés a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége valamint a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolóinak jóváhagyására 

 Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

4.) Előterjesztés Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi beszámolójának 
elfogadásáról  
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
5.)  Előterjesztés hangosító berendezés beszerzése 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

6.) Előterjesztés az Ipolyszög, 03., 05., 04., 06 hrsz-ú és a 306 hrsz-ú ingatlanok hasznosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
7.) Előterjesztés Vodafone/Vantage Towers tornyos bázisállomás létesítésére 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 



2 

 

8.) Előterjesztés törvényességi felhívás teljesítésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
 Zárt ülés 
 
9.) Előterjesztés a falugondnok közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére és a 

falugondnoki munkakör betöltéséről szóló pályázat kiírására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
10.)  Előterjesztés szociális támogatások megállapítása iránti kérelmek elbírálására (zárt) 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 
Napirendek 
 
1) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 

2/2022. (II. 24.) 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 3 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/2022. (VII. 03.) önkormányzati rendelete 

Ipolyszög Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.24.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 
2) 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 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 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

59/2022.(VI. 30.) határozata 
a Balassagyarmati Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság helyzetéről 

szóló beszámoló elfogadásáról 
 

1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város 
Rendőrkapitányának a város közbiztonsága helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
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intézkedéseiről és azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal elfogadom. 

 
2) Felkérem a jegyzőt, hogy a döntésről a kapitányságvezetőt tájékoztassa. 
 

Határidő: 2022. július 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 
 

3) Előterjesztés a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati 
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége valamint a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolóinak 
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 az 1. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
60/2022.(VI. 30.) határozata 

a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége 2021. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

 
 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2021. évi beszámolóját a 
határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 
 

 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

61/2022.(VI. 30.) határozata 
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 2021. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága 2021. évi beszámolóját a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 

 
4.) Előterjesztés Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi beszámolójának 

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

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

62/2022.(VI. 30.) határozata 
Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi beszámolójának  

elfogadásáról  
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő–testülete az előterjesztésben és annak 
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulásának 
2021. évi beszámolóját. 

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

 
5.)  Előterjesztés hangosító berendezés beszerzése 

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. 
 
Takács Gergely alpolgármester: Én sajnos ehhez nem értek, így érdemben nem tudok 
hozzászólni.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Nem egyszerű a három árajánlatot összehasonlítani, mivel eltér a 
tartalmuk. Az egyikből kimaradt a keverő pult, a másikban más minőségű eszközök vannak. Hart 
Tibor képviselő úr megnézette az egyik ismerősével, aki ért ehhez és ő azt mondta, hogy a Király 
Stúdió Színpadtechnika Kft ajánlata a legjobb. Ők segítőkészek voltak, eljönnek beüzemelik az 
eszközöket és megmutatják, hogyan kell használni.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, a 
Király Stúdió Színpadtechnika Kft kiegészítéssel, melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal 
elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

63/2022.(VI. 30.) határozata 
hangtechnikai berendezés beszerzéséről 

 
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a hangtechnikai 

berendezések beszerzésére vonatkozó eljárás során beérkezett ajánlatokat és közülük: 
 
       Király Stúdió Színpadtechnika Kft ajánlatot hirdeti nyertesnek. 
 

2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: 2022. július 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
 

6.) Előterjesztés az Ipolyszög, 03., 05., 04., 06 hrsz-ú és a 306 hrsz-ú ingatlanok 
hasznosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület 
tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Takács Gergely alpolgármester: Engem még a májusi ülés előtt kerestek meg, én akkor azt 
mondtam, hogy a területeket biztosan nem fogjuk eladni. Használatba fogjuk adni azzal a feltétellel, 
hogy tisztán kell tartani a területet, de ki lesz írva a pályázat és lehet rá jelentkezni. A pályázat kiírásra 
került, de senki nem adta be a pályázatot.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

64/2022.(VI. 30.) határozata 
az Ipolyszög, 03., 05., 04., 06 hrsz-ú és a 306 hrsz-ú ingatlanok 

hasznosításáról 
  
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező, 

NATURA 2000 természetvédelmi területen lévő, Ipolyszög, 03 hrsz-ú legelő megnevezésű 
1450 m2 alapterületű, a 04 hrsz-ú erdő megnevezésű 2 ha 9404 m2 alapterületű, a 05 hrsz-
ú legelő megnevezésű 2182 m2 alapterületű és a 06 hrsz-ú árok megnevezésű 224 m2 
alapterületű ingatlanok bérbeadására pályázatot ír ki a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal. 

 
2. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ipolyszög 306 hrsz-ú közterület 

megnevezésű ingatlant, illetve annak egy részét sem kívánja elidegeníteni, annak használatát az 
ipolyszög 322 hsz-ú ingatlan tulajdonosa/használója, Adame Károly 2660 Balassagyarmat, 
Bástya u. 2. szám alatti lakos részére nem engedélyezi.  

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Kárdási Jánosné polgármester 
  dr. Varga Andrea jegyző 
Határidő:  a pályázat kiírására: 2022. 06.15. 
 
7.) Előterjesztés Vodafone/Vantage Towers tornyos bázisállomás létesítésére 

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. 
 
Takács Gergely alpolgármester: Ez egy új torony lenne? 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Igen. 
 
Takács Gergely alpolgármester: Hol lenne elhelyezve? 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Most egy elvi döntést kell hozni, hogy szeretné a testület a tornyot vagy 
sem. Ha igen, akkor meg kell nézni az önkormányzat rendezési tervét, hogy mely külterületek 
jöhetnek szóba az elhelyezés kapcsán. A Vodafon megvizsgálja, hogy a felmerülő lehetőségek közül 
hol tudnák –igényelnék- elhelyezni a tornyot. 
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Takács Gergely alpolgármester: Én támogatom a torony elhelyezését, a bevételi forrás miatt.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Nézzük meg, melyik terület érdekli őket, ez még nem jelent végső 
elköteleződést. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

65/2022.(VI. 30.) határozata 
Vodafone/Vantage Towers tornyos bázisállomás létesítéséhez 

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja a 

tulajdonát képező, külterületi hrsz-ú ingatlanon Vodafone/Vantage Towers tornyos 
bázisállomás létesítéséhez, azzal, hogy felkéri a MetalCom Távközlési és 
Rendszerintegrációs Zrt.-t – mint a Vodafone Magyarország Zrt. és a Vantage Towers Zrt 
megbízottját, hogy 30 napon belül jelölje meg ezokat az önkormányzati tulajdonú, 
külterületi ingatlanokat, ahol a torony felépítésére műszaki lehetőség van. 
 

2. A Képviselő-testület a MetalCom Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt. 1. pontban 
megjelölt adatszolgáltatását követően dönt a konkrét ingatlanról és a bérleti szerződés 
feltételeiről. 
 
 

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

 
8.) Előterjesztés törvényességi felhívás teljesítésére 

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. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Szeretném kihangsúlyozni, hogy nem történt mulasztás csak felületváltás 
történt és véleményünk szerint nem megfelelően mentették át egyik felületről a másik felületre az 
adatokat. Az Mötv. alapján a törvényességi felhívást a képviselő-testületnek tárgyalnia kell, és 
határozatot kell hoznia annak elfogadásáról vagy egyet nem értés esetén annak indokairól. 

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

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

66/2022.(VI. 30.) határozata 
törvényességi felhívás teljesítéséről 

 
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Kormányhivatal 

által NO/TFO/227-54/2022. iktatószámon kiadott törvényességi felhívásában foglaltakat 
megismerte és az abban foglaltakat tudomásul veszi. 

 
2) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a törvényességi felhívásban foglalt hiányosságok 

legkésőbb 2022. 07. 22. történő orvoslására. 
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Határidő: 2022. 07. 22. Kormányhivatal értesítésére 
Felelős: dr Varga Andrea jegyző 
 
 

 
A falugondnok közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére és a falugondnoki 
munkakör betöltéséről szóló pályázat kiírására valamint a szociális támogatások 
megállapítása iránti kérelmek elbírálásáról szóló napirendeket 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 

 
 


