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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január 27. napján 

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

 CSEMAN ZSUZSANNA 
 HART TIBOR képviselő 

  
Hivatalból jelen van: DR. VARGA ANDREA jegyző 
                            
KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes. 
 
Napirendi pontok előtt 
 

1.) Cseman Zsuzsanna eskütétele 

 
dr. Varga Andrea jegyző: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak 
szerint az önkormányzati képviselőknek megbízatásuk kezdetekor esküt kell tenniük.  
 
Gyüre Istvánné HVB elnök: Felkérem a jelenlévőket, hogy Csemann Zsuzsanna eskütételéhez 
álljanak fel. Megkérem Csemann Zsuzsannát, hogy az esküt tegye le.  
 
Cseman Zsuzsanna leteszi esküjét. 

 
Gyüre Istvánné HVB elnök: Gratulálok és sikeres munkát kívánok. (Az eskü szövege és az 
esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi)  
 
KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 5 főből 4 fő van 
jelen (Aros-Maglódi Melinda képviselő igazoltan van távol).  Megkérdezi, hogy a napirendre 
vonatkozóan van-e vélemény, javaslat. 
 
A napirendre vonatkozóan javasolja az „Előterjesztés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása tárgyú pályázat benyújtására” című napirendi pont felvételét, amit 7. 
napirendi pontként tárgyalnak meg, melyet a Képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 
Továbbá javasolja az „Előterjesztés Ipolyszög község 2022. január 1-től 2022. december 31-ig 
terjedő időszakra vonatkozó közvilágítási üzemeltetési szerződés megkötésére ” című napirendi 
pont felvételét, amit 8. napirendi pontként tárgyalnak meg, melyet a Képviselő- testület 4 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
Takács Gergely alpolgármester: Én szeretnék pár szót szólni a napirendi pontok után.  
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosítással együtt, melyet a 
Képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
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N A P I R E N D: 
 

 
1.) Előterjesztés Ipolyszög Község Polgármestere illetményének és költségtérítésének 

megállapítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

2.) Előterjesztés Ipolyszög Község társadalmi megbízatású alpolgármestere illetményének és 
költségtérítésének megállapítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

3.) Előterjesztés a polgármester 2022. évi szabadságütemezésének jóváhagyására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

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

5.) Előterjesztés A Magyar Falu Program keretében pályázatok benyújtására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

6.) Előterjesztés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú pályázat 
benyújtására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

7.) Előterjesztés Ipolyszög község 2022. január 1-től 2022. december 31-ig terjedő időszakra 
vonatkozó közvilágítási üzemeltetési szerződés megkötésére   
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

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

 
 
Napirendek 
 

 
1.) Előterjesztés Ipolyszög Község Polgármestere illetményének és költségtérítésének 

megállapítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: bejelenti személyes érintettségét. 
 
A képviselő –testület 3 nem, 1 tartózkodással Kárdási Jánosné polgármestert a szavazásból nem 
zárják ki. 
 
Hart Tibor: Ha jól olvastam az előterjesztésben: Az illetmény összege tekintetében a Képviselő-
testületnek nincs mérlegelésre lehetősége. Ez azt jelenti, ha jól értem, hogy ez egy államilag hozott 
döntés és az összeg mértékében semmilyen módon nem tudunk beleszólni. Kötelező elfogadnunk 
ezt az emelést? 

dr. Varga Andrea jegyző: Törvényben rögzített, hogy a település lakosság száma alapján van 
meghatározva, hogy mekkora ez az összeg. Ez jelen helyzetben 650. 000.- Ft plusz a költségtérítés 
összege, ami ehhez mérten emelkedik. Sok olyan hírt lehetett olvasni, hogy a polgármesterek 
bizonyos településeken lemondtak erről az összegről. Fontos rögzíteni, hogy a Képviselő-
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testületnek mindenképpen ezt az összeget kell elfogadnia. Az önkormányzatnak ezt az összeget kell 
kifizetnie a polgármester részére. Onnantól kezdve pedig a polgármesternek a döntése az, hogy ezt 
az összeget teljes mértékben felveszi, vagy azt mondja, hogy ennek egy bizonyos részéről lemond 
és azt ő átutalja például egy egyesület részére. Az 5000 fő alatti települések esetében az állam, 
valószínűsíthetően hozzá teszi azt a többletet, ami most terhelné az önkormányzatot, így tehát a 
megemelkedett bér nem az önkormányzat költségvetését fogja terhelni.  

Hart Tibor: Ez lett volna a következő kérdésem, hogy ugye ez 61,5%-os béremelés, bevallom 
őszintén, én ezt egy kicsit irigylem, remélem nálunk is lesz ekkora emelés. De ha jól értem, az 
elhangzottak alapján, hogy nem az önkormányzatnak kell kitermelnie ezt a béremelkedést, hanem 
az állam ezt átvállalta. 

dr. Varga Andrea jegyző: Igen.  
 
Hart Tibor: Mi történik, ha kormányváltás van?  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Ez ugyanúgy igaz, mint bármelyik más jogszabály esetén, ha módosítani 
szeretnék, azt megtehetik, megfelelő szavazati aránnyal illetve az is kérdés, hogy van-e arra szándék, 
hogy megváltoztassanak egy jogszabályt. Az a lényeg, hogy az illetmény elfogadásáról születnie kell 
egy határozatnak. 
 
Hart Tibor: Köszönöm szépen.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy amióta polgármester 
vagyok, nem emelkedett a fizetésem. Sőt a polgármesteri bér már nagyon régóta nem emelkedett, 
míg mások bére folyamatosan nőtt, ezt is figyelembe kell venni. Igen, valóban magasnak tűnik ez 
az emelés. Meg azt is tegyük hozzá, hogy nem a település költségvetését terheli. Én is másképp 
állnék hozzá, ha tudnám, hogy ezt az összeget az önkormányzatnak kellene kigazdálkodnia. 
 
Hart Tibor: Ott van a költségtérítésed is. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Most el kell fogadni az emelést és később térjük erre vissza.  
 
Hart Tibor: Rendben.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 1 tartózkodás mellett 3 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
1/2022.(I.27.) határozata 

Kárdási Jánosné polgármester illetményének  
megállapításáról 

 
1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés f) pontja alapján 
Kárdási Jánosné polgármester illetményét 2022. január hó 1. napjától bruttó 650.000.-
Ft/hó összegben állapítja meg. 
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2022. január 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
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A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 1 tartózkodás mellett 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2022.(I.27.) határozata 
Kárdási Jánosné polgármester költségtérítésének  

megállapításáról 
 
1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján Kárdási 
Jánosné polgármester költségtérítését 2022. január hó 1. napjától bruttó 97.500.-Ft/hó 
összegben állapítja meg. 

 
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2022. január 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 
 

2.) Előterjesztés Ipolyszög Község társadalmi megbízatású alpolgármestere illetményének 
és költségtérítésének megállapítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
Takács Gergely alpolgármester: bejelenti személyes érintettségét. 
 
A képviselő –testület 3 nem, 1 tartózkodással Takács Gergely alpolgármestert a szavazásból nem 
zárják ki. 

 
Kárdási Jánosné polgármester: Alpolgármester úr lemondott róla, de mivel változott az összeg 
újra meg kell neki állapítanunk. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Igen, felkerestük a Nógrád Megyei Kormányhivatalt és az volt az 
álláspontjuk, hogy újra dönteni kell róla.  
 
Hart Tibor: Akkor az előző lemondása innentől kezdve érvényét vesztette?  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Igen, ezért is van az előterjesztésben 3 határozati javaslat.  
 
Takács Gergely alpolgármester: Én tartom magam ahhoz, amit az elmúlt ülésen mondtam, 
lemondok a tiszteletdíjamról.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 1 tartózkodás mellett 3 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2022.(I.27.) határozata 

Ipolyszög Község társadalmi megbízatású alpolgármestere illetményének 
megállapításáról 
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1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. § (2) bekezdésében 
foglaltak alapján Takács Gergely társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 
2022. január hó 1. napjától havi bruttó 292.500.-Ft/hó Ft-ban állapítja meg. 

 
2.)   A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2022. január 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea, jegyző 
 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 1 tartózkodás mellett 3 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
4/2022.(I.27.) határozata 

Ipolyszög Község társadalmi megbízatású alpolgármestere költségtérítésének 
megállapításáról 

 
1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. § (3) bekezdésében 
foglaltak alapján Takács Gergely társadalmi megbízatású alpolgármester 
költségátalányát 2022. január hó 1. napjától tiszteletdíjának 15 %-ban, havi bruttó 43.875.-
Ft/hó -Ft-ban állapítja meg. 

2.)      A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2022. január 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea, jegyző 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 3. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2022.(I.27.) határozata 
Ipolyszög Község társadalmi megbízatású alpolgármestere tiszteletdíjáról és 

költségtérítésének lemondásáról 
 
1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. § foglaltak alapján 
tudomásul veszi, hogy Takács Gergely társadalmi megbízatású alpolgármester - 
nyilatkozata alapján - a részére megállapított tiszteletdíjáról és költségtérítésről lemond.  

2.)  A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2022. január 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea, jegyző 
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Kovács Jánosné nemzetiségi elnök szót kért. 
 
Kárdási Jánosné polgármester megadja a szót. 
 
Kovács Jánosné: Én szeretném emlékeztetni a képviselő-testületet, hogy azt nyilatkozták, hogyha 
alpolgármester úr lemond a tiszteletdíjáról, akkor a képviselő-testület tagjai is lemondanak a 
tiszteletdíjukról.  
 
Hart Tibor: Igen, én javaslom, hogy mondjunk le róla.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: A képviselők tisztelet díjját rendelet szabályozza. Van egy új képviselő-
testületi tag és van egy képviselő, aki nincs jelen. Ha azt szeretnék, hogy helyezzük hatályon kívül 
az erről szóló rendeletet, azt a következő testületi ülésen meg tudjuk tenni. Arra szeretném kérni a 
képviselő-testületi tagokat, hogy üljenek le és beszéljék meg közösen, hogy mit szeretnének.  
 
Hart Tibor: Igen, ezt közösen meg kell beszélnünk.  

 
3.) Előterjesztés a polgármester 2022. évi szabadságütemezésének 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 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2022.(I.27.) határozata 
a polgármester 2022. évi szabadságütemezésének 

jóváhagyásáról 
 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kárdási Jánosné polgármester 2022. évi 
szabadságütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

Kezdete Vége Munkanapok száma 
2022. 01. 10. 2022. 01. 10. 1 nap 
2022. 02. 14. 2022. 02. 15. 2 nap 
2022. 03. 11. 2022. 03. 11. 1 nap 
2022. 03. 16. 2022. 03. 18. 3 nap 
2022. 04. 11. 2022. 04. 14. 4 nap 
2022. 05. 09. 2022. 05. 13. 5 nap 
2022. 06. 07. 2022. 06. 10. 4 nap 
2022. 07. 18. 2022. 07. 22. 5 nap 
2022. 08. 15. 2022. 08. 19. 5 nap 
2022. 09. 05. 2022. 09. 09. 5 nap 
2022. 10. 17. 2022. 10. 21. 5 nap 
2022. 11. 02. 2022. 11. 03. 2 nap 
2022. 12. 27. 2022. 12. 30. 4 nap 
Összesen:  46 nap 
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Határidő: 2022. február 28. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 

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

dr. Varga Andrea jegyző: Nógrád Megyei Kormányhivatal minden Nógrád megyei településen 
felülvizsgálta az SZMSZ rendeleteket. Ipolyszög tekintetében jogszabály sértőnek találták a 
16/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdését, ezért ezt szükséges módosítanunk. 
Az előterjesztésben van egy határozati javaslat, amiben elfogadjuk a törvényességi felhívásban 
foglaltakat. Valamint van egy rendelet tervezet, amiben módosítjuk az SZMSZ 12. § (1) bekezdését. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2022.(I.27.) határozata 
törvényességi felhívás teljesítéséről 

 
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei 

Kormányhivatal által NO/TFO/10-168/2021. iktatószámon kiadott törvényességi 
felhívásában foglaltakat megismerte és az abban foglaltakat tudomásul veszi. 

 
2) A polgármester utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 
         Határidő: 2022. január 31. 
         Felelős: dr Varga Andrea jegyző 
 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet 
a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2022. (I. 30.) önkormányzati rendelete 
Ipolyszög Község Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 16/2014. (XII.18.) számú önkormányzati rendelet módosítására  

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

5.) Előterjesztés A Magyar Falu Program keretében pályázatok benyújtására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
Kárdási Jánosné polgármester: Ipolyszög Község Önkormányzata a Magyar Falu Program 
keretében 3 pályázatot kíván benyújtani: 1 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése: a 
temetőben új urnafal kialakítására, a meglévő ravatalozó nyílászáróinak cseréjére /ajtók, ablakok/, 
vizesblokk kialakítására. 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése: a Kulturház 
befejezéséhez kapcsolódó munkák elvégzésére. 3 Közösségszervezéshez kapcsolódó 
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eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása: Közművelődési szakember bértámogatása 
3.525.600.- Ft összegben valamint eszközbeszerzés hangosítás és fénytechnika 2 millió Ft értékben.  
 
Hart Tibor: Lehet tudni, hogy mennyi a bére a könyvtárosnak?  
 
dr. Varga Andrea jegyző: A minimálbérnek megfelelő összeget kap. 
 
Hart Tibor: Ez akkor azt jelenti, ha kapunk ilyen támogatást, hogy annak a terhére lesz az ő bére.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Igen, egy évig a pályázat finanszírozza a bérét. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2022.(I.27.) határozata 
a Magyar Falu Program keretében „Temető felújítás Ipolyszögön” című pályázat 

benyújtásáról 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani 
Magyar Falu Program keretében „Temető felújítás Ipolyszög” tárgyú pályázat felhívásra. 

 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt pályázat benyújtásával, az ahhoz kapcsolódó 

pályázatírói, bonyolítói tevékenységgel a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaságot (cgj.: 12 09 009526; székhely: 2687 Bercel, Béke út 1.) 
bízza meg. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt pályázat 
benyújtásával kapcsolatos megbízási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 

Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2022.(I.27.) határozata 
a Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 

fejlesztése” című pályázat benyújtásáról 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani 
Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 
fejlesztése” tárgyú pályázat felhívásra. 

 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt pályázat benyújtásával, az ahhoz kapcsolódó 

pályázatírói, bonyolítói tevékenységgel a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaságot (cgj.: 12 09 009526; székhely: 2687 Bercel, Béke út 1.) 
bízza meg. 
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3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt pályázat 
benyújtásával kapcsolatos megbízási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 

Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 3. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2022.(I.27.) határozata 
a Magyar Falu Program keretében „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés 

és közösségszervező bértámogatása” című pályázat benyújtásáról 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani 
Magyar Falu Program keretében „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés 
és közösségszervező bértámogatása” tárgyú pályázat felhívásra. 

 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt pályázat benyújtásával, az ahhoz kapcsolódó 

pályázatírói, bonyolítói tevékenységgel a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaságot (cgj.: 12 09 009526; székhely: 2687 Bercel, Béke út 1.) 
bízza meg. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt pályázat 
benyújtásával kapcsolatos megbízási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 

Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 
 

 
6.) Előterjesztés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú 

pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

dr. Varga Andrea jegyző: A pályázatban három kategóriára lehet pályázni. Az egyik az az út, 
valamint abban járdára is lehet pályázatot benyújtani. Itt meg kell jegyezni, hogy csak olyan útra 
lehet benyújtani a pályázatot, ami már meglévő út és azt kell felújítani, ez a szabály járdára is 
érvényes. Végignéztük a települést és bár vannak olyan helyek, ahol szükséges lenne, az útburkolat 
sajnos nem lehet rá pályázni, mivel földútról van szó, még útalappal sem rendelkezik. Ha bármelyik 
képviselő-testületi tag úgy gondolja, hogy de igen van olyan út vagy járda, ami megfelel a pályázat 
beadásához azt kérem most jelezze, mert akkor természetesen arra fogjuk benyújtani a pályázatot. 
A második kategória az az óvoda, hivatal felújítása. A hivatal esetben - mivel körjegyzőségben 
vagyunk - csak úgy engedi a pályázat, hogy a bázist, vagyis a Balassagyarmati Közös Önkormányzati 
Hivatalt lehetne fejleszteni, ezért erre nem javaslom a pályázat benyújtását. A harmadik a 
sportlétesítmény, ami egyébként alaphelyzetben óvodai és iskolai szabadidős sportot kell, hogy 
szolgáljon. Itt van, egy elég magas összegű önerő ezt kellene eldöntenie a testületnek, hogy így is 
beadja a pályázatot. A sportpálya 12*24 m méretű, sportburkolattal ellátott, melyen futball, tenisz, 
kosárlabda sporttevékenységek végezhetők. A műfüves pálya a jelenlegi futballpálya mellett 
létesülne. A sportpálya beruházás teljes értéke 23.529.412.-Ft, melyet a 20 M Ft-os támogatásból, 
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valamint 3.529.412.- Ft önerőből áll. A képviselő-testület tisztában van az önkormányzat 
költségvetésével, azt kellene megvitatni, hogy ki tudja fizetni ezt az önerőt vagy sem. A pénzügyi 
osztály megnézte és úgy látta, hogy belefér, de akkor kimeríti a tartalékját és semmi másra nem 
marad pénze. Azt is elfogadom, hogy ez nem egy egyszerű döntés, a pályázatot február 4-ig kell 
benyújtani.  
 
Hart Tibor: Igen ez egy elég nehéz döntés, hiszen vannak olyan lehetőségek, amiket nem látunk 
előre, mivel ha jól értem teljesen leterhelnénk ezzel a költségvetést és semmi másra nem maradna. 
Nem egy rossz dolog a műfüves pálya, de nagyon sok az a 3.529.412.- Ft önerő. Én ezt sokallom. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Igen, ezzel egyet értek, nem tudhatjuk, milyen pályázatokat írnak 
ki, lehet hogy később lesz más lehetőség ami 100%-os támogatottságú.  
 
Cseman Zsuzsanna: Én is így gondolom. 
 
Takács Gergely alpolgármester: Én tartózkodok. 
 
Szeleczki Csaba szót kért. 
 
Kárdási Jánosné polgármester megadja a szót. 
 
Szeleczki Csaba: Ugye alpolgármester úr lemond a tiszteletdíjáról, az nem kevés összeg, ha ilyen 
szinten nézzük. Viszont nem értem miért tartózkodik Takács Gergely alpolgármester, te mint nagy 
focista, nem szeretnéd támogatni ezt a pályázatot?   
 
Takács Gergely alpolgármester: De én támogatnám, de pont azt nem szeretném, amit most 
levezettünk, hogy kimerítjük az önkormányzat költségvetését.  
 
Szeleczki Csaba: Lemondtál egy nagy összegről, azt nem lehetne erre fordítani? 
 
Hart Tibor: Akkor, ha jól értem azt javaslod, hogy amiről Takács Gergely lemondott, azt az 
összeget fordítsuk erre a célra. 
 
Szeleczki Csaba: Igen. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Igen, de a 2022. évi költségvetést most állítja össze a pénzügyi 
osztály. Én egyetértek abban is, hogy ez egy jó lehetőség, de Hart Tiborral is egyetértek, hogy 
kockázatos mindent erre költeni. Nehéz dönteni. Vannak a településen még olyan prioritást élvező 
dolgok, amiket jó lenne megcsinálni, vízelvezetés, utak. Én bízom benne, hogy lesznek még 
pályázatok amikkel, ezeket meg tudjuk oldani.  
 
Takács Gergely alpolgármester: Igen, de ha az értékét nézzük, 3,5 millió forintért kapunk egy 20 
millió forint értékű pályát. Valamint amit Szeleczki Csaba is mondott, hogy az én tiszteletdíjam is 
csökkentheti ezt a 3,5 millió forintot.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Azt is megtehetjük, hogy csinálunk egy újra átdolgozott előterjesztést a 
most elhangzottak alapján.  
 
Hart Tibor: Azzal kapcsolatosan van bárkinek információja, hogy ezeknek a pályáknak mennyi az 
üzemeltetési költségük? 
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Takács Gergely alpolgármester: Én úgy halottam Szügy kapcsán, hogy nagy üzemeltetési költsége 
nincs a pályának, maximum a villany, amit használunk. A műfüvet biztos kell majd cserélni a kopás 
miatt, de az még messze van.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Balassagyarmaton  a Dózsa Iskola mellett van egy műfüves pálya, az 
most érte el azt az állapotot, hogy egy jelentősebb összeget kell majd ráfordítani, kb 10 éves a pálya. 
 
Takács Gergely alpolgármester: 10 éves és napi 10-12 órában használják.  
 
Hart Tibor: Amit még meg kell vizsgálnunk, hogy Ipolyszögön kik azok, akik tudnák használni 
ezt a pályát. Ki fogjuk használni? Üzleti szempontból, ki tudjuk esetleg adni bérbe? Nehéz döntés, 
az egyik felem támogatja, mert kell a sport, a másik felem meg zsugori és azt mondja, hogy nagyon 
sok az önerő.  
 
Takács Gergely alpolgármester: A kihasználtságra válaszolva, szerintem heti két alkalommal 
biztosan használnák a helyiek.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: A pénzügyi osztályt meg tudjuk kérni, hogy csináljon egy kalkulációt 
arról, hogy mennyi lenne alpolgármester úr bére és akkor látunk konkrétabb számokat. Még azt is 
megteheti az önkormányzat, hogy beadja a pályázatot és ha nyer, mondhatja azt a település, hogy 
úgy alakult a pénzügyi helyzete, hogy nem tudja bevállalni az önerő befizetését.  
 
Hart Tibor: Ha lenne több időnk, akkor én megkérdezném a település lakosságát is, hogy mit 
szólna a pályához. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Takács Gergő mondta, hogy heti kétszer biztosan lenne rá igény.  
 
Takács Gergely alpolgármester: Csak egy példa, márciusban születik erről egy döntés, addigra már 
bőven látjuk a költségvetést és akkor még mindig dönthetünk, hogy ki tudjuk fizetni az önerőt vagy 
visszalépünk a pályázattól.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Akkor nyújtsuk be a pályázatot és meglátjuk mi lesz. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2022.(I.27.) határozata 
az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú  

pályázat benyújtásáról 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati felhívásra a b) pályázati alcélt illetően 
20.000.000,- Ft támogatási összeg erejéig pályázat kerüljön benyújtásra a sportpálya építésére 
vonatkozóan az Ipolyszög 0166 helyrajzi számon. 
 

2. A Képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén saját erőként biztosítja a fejlesztési költség 
15%-át, azaz 3.529.412.- Ft-ot a 2022. évi költségvetése terhére. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerint 
gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges intézkedések megtételéről. 
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Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 
 
 

7.) Előterjesztés Ipolyszög község 2022. január 1-től 2022. december 31-ig terjedő időszakra 
vonatkozó közvilágítási üzemeltetési 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 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2022.(I.27.) határozata 
Ipolyszög Község 2022. január 1-től 2022. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó 

közvilágítási üzemeltetési szerződés megkötéséről   
 
Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közvilágítás üzemeltetés 
vonatkozásában a BP GAMMA - KOLOR 2010 KFT. Bruttó 242.906, -Ft/év árajánlatát elfogadja, 
és egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert - az előzőekben ismertetett ajánlati áron - a 
szolgáltatóval a mellékelten csatolt szerződés aláírására. 
 
Felelős: Kárdási Jánosné Polgármester 
Határidő. 2021. január 31.    
 
Napirendi pontok után 
 
Takács Gergely alpolgármester: A hulladékszállítással kapcsolatosan szeretnék pár szót szólni. 
Úgy tudom, hogy a szelektív hulladékgyűjtéshez a jövőben nem fognak zsákot kapni a lakosok. Jól 
tudom? Mivel ezt nyilatkozta a közszolgáltató. Amennyiben valóban így lesz, én javaslom, hogy a 
költségvetés terhére, ha lehetséges biztosítsa ezeket a zsákokat az önkormányzat a lakosoknak. Mert 
ha nem fognak a lakosok zsákot kapni, akkor nem fog működni a szelektív hulladékgyűjtés a 
településen, én ebben biztos vagyok. A másik, amit szeretnék megvitatni, az a lomtalanítás. Tudom, 
hogy vannak házhoz menő járatok, de nem tudnánk mi két - három alkalmat kijelölni évente erre a 
célra és rendelni konténert? 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Két dolog, azt mondja ki a hulladéktörvény, hogy a hulladékszállításra 
van egy szerződése. A hulladéktörvény kimondja, hogy ennek a szerződésnek a szolgáltatási 
minősége, amit a lakosság kap, nem csökkenhet. Éppen ezért, mi már jeleztük a közszolgáltató felé, 
hogy ezzel így igen is csökken a szolgáltatás minősége, azzal, hogy eddig kaptak a lakosok szelektív 
zsákot, most pedig nem fognak kapni. Így abban bízunk, hogy továbbra is fogják kapni a lakosok 
a szelektív zsákokat. A másik dolog, nem olyan régen Ipolyszögön sikerült összegyűjteni nagy 
mennyiségű illegális hulladékot, ami sajnos újra termelődött. A terület nem önkormányzati 
tulajdonú, nekünk Salgótarjánba az illetékes főosztály felé kell továbbítanunk azt a fajta jelzést, hogy 
mi azt tapasztaltuk, hogy egy magántulajdonban lévő területen ismételten nagyobb mennyiségű 
hulladék került kihelyezésre. Ennek az a következménye, hogy az illetékes hatóság fel fogja szólítani 
a magántulajdonost, hogy takarítsa el onnan, amennyiben ezt nem teszi meg azt saját költségére, 
megcsinálja a hatóság és ennek költségét érvényesíteni fogja a tulajdonossal szemben. Ezzel az a 
baj, hogy nagy eséllyel nem az ingatlan tulajdonosa vitte oda az illegális hulladékot. Sajnos ebből 
adódik, hogy vannak olyan személyek, akik folyamatosan illegális hulladékot raknak le a település 
területein és ezt ki fogja összeszedni és miből?  
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Takács Gergely alpolgármester: Én most inkább a településen belüli lomtalanítására gondoltam 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Annyit fűznék hozzá, hogy a közterület felügyelők találtak egy 
cetlit, ami alapján beazonosítható az a személy, aki kivitte a hulladékot, őt fel fogjuk szólítani. 
Meglátjuk mit lép rá.  
 
Takács Gergely alpolgármester: Fel tudjuk szólítani a tulajdonost, hogy tegyen valamit ezek ellen? 
Tudom, hogy nehéz ügy, de valamit tennünk kell.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Balassagyarmaton volt egy olyan gyűjtögető, ahol már alig lehetett 
bemenni a házba, mert annyi mindent összehordott. Ilyenkor az ÁNTSZ és a Katasztrófavédelemi 
Kirendeltség kötelezi a személyt arra, hogy szüntesse meg ezt az állapotot és amennyiben ezt nem 
teszi meg, akkor ezt ők elindítják. Felkérnek egy vállalkozót, aki odamegy és kitakarít, ennek 
költségét pedig ráterhelik az ingatlanra. Ennek ez a menete, de ez alsóhangon 1,5-2 év mire idáig 
eljut a folyamat.  
 
Hart Tibor: Ez egy igen rossz helyzet, hiszen nem az lesz a szenvedő alanya aki, ténylegesen 
odavitte a hulladékot.  
 
 
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 
 


