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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 2023. február 27. napján 

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

 MAGLÓDI MELINDA 
 CSEMAN ZSUZSANNA képviselő 

  
Hivatalból jelen van:             TUNYOGINÉ DR. GÁLIK ÁGNES aljegyző 

 SZIKORA PÉTER PÉNZÜGYI osztályvezető 
   
KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 5 főből 4 fő (Hart Tibor képviselő igazoltan van távol) van jelen.  Megkérdezi, hogy 
a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat. 
 
Javasolja az „Előterjesztés a „Belterületi közútfejlesztés 1. Ipolyszög Községben” elnevezésű 
projekt tervezőjének és műszaki ellenőrének kiválasztására” című napirendi pont felvételét, amit 
12. napirendi pontként tárgyalnak meg, melyet a Képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosítással együtt, melyet a 
Képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 
N A P I R E N D: 
 
1) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésére 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

2) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésével való 
egyetértésre 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

3) Előterjesztés a Központi Óvoda 2023. évi költségvetésével való egyetértésre 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

4) Előterjesztés az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

5) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 3/2015.(II.26.) 
számú pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

6) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló 17/2013.(X.31.) számú 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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7) Előterjesztés a polgármester 2023. évi szabadságütemezésének jóváhagyására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

8) Előterjesztés a 2023/2024. nevelési évre szóló óvodába történő beiratkozás időpontjának 
meghatározására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

9) Előterjesztés a Vodafone/Vantage Towers tornyos bázisállomás létesítéséről szóló 
94/2022.(IX. 27.) számú határozat módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

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

11) Előterjesztés Ipolyszög község 2023. február 27-től 2026. december 31-ig terjedő időszakra 
vonatkozó közvilágítási villamos energia vásárlási szerződés megkötésére   
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

12) Előterjesztés a „Belterületi közútfejlesztés 1. Ipolyszög Községben” elnevezésű projekt 
tervezőjének és műszaki ellenőrének kiválasztására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

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

 
Napirendek 
 
1) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésére 

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. Megállapítja, hogy nincs. 
 
Takács Gergely alpolgármester: Én szeretnék kezdeményezni egy módosító javaslatot. A 
sporttámogatás összegét kérném megemelni 800 ezer Ft-ra ha lehetséges. Azért kérném ezt a 
nagyobb összeget, mert tavaly 500 ezer Ft volt a támogatás, tavaly előtt pedig 400 ezer Ft. Viszont 
egyik évben sem vettük igénybe, tehát mind a két évben az önkormányzatnál maradt ez az összeg. 
Majdnem mindent saját pénzből finanszírozott meg a sportegyesüket. Ezért kérnénk most nagyobb 
összeget.  
 
Maglódi Melinda: A 800 ezer Ft-ot sokallom.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Nekem az lenne a javaslatom, hogy most maradjon a 400 ezer Ft, 
amit eredetileg is terveztünk és év közben ha látjuk a kiadásainkat és ha marad valahol 
felhasználható összeg, akkor módosítjuk a költségvetést, megemeljük a sportegyesület támogatását 
is. Még lesznek kiadások az érintésvédelem kapcsán, azt kifizeti az önkormányzat és így már több 
támogatást kap a sport egyesület.  
 
Takács Gergely alpolgármester: Rendben, de akkor legyen 500 ezer Ft. 
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Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A költségvetésben van olyan sor amiből át tudnánk 
csoportosítani a különbözet összeget? 
 
Szikora Péter pénzügyi osztályvezető: Én a tartalékhoz nem nyúlnék hozzá. A dologi kiadásból 
Községgazdálkodás sorról tudunk átcsoportosítani 100 ezer Ft-ot.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Rendben, akkor legyen így. Szavazásra bocsátom a módosító 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet a 
módosítással együtt, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 

Ipolyszög Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről 
 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 

2) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi 
költségvetésével való egyetértésre 
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. Megállapítja, hogy nincs. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2023.(II. 27.) határozata 
a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésével való 

egyetértésről 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi 
költségvetését. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az 
intézmény fenntartó Önkormányzatot tájékoztassa. 

 
Határidő: 2023. március 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
3) Előterjesztés a Központi Óvoda 2023. évi költségvetésével való egyetértésre 

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

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2023.(II. 27.) határozata 
a Központi Óvoda 2023. évi költségvetésével való 

 egyetértésről 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal egyetért a Központi Óvoda 2023. évi költségvetésével. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről 
Balassagyarmat Város Önkormányzatát tájékoztassa. 

 
Határidő: 2023. március 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
4) Előterjesztés az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: Törvényi kötelezettségünk elkészíteni. Megkérdezi a Képviselő-
testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. Megállapítja, hogy 
nincs. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2023.(II. 27.) határozata 
az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról  
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29/A. § -ban foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 8. § (2) bekezdése 
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 
követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:  
 

Saját bevételek összege / Ezer Ft /: 

 
2023. év 2024. év 2024. év 2026. év 

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel  2  880 3 000 3 000 3 000 
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető 
vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából 
származó bevétel  / Tulajdonosi bevételek / 

1 117   1 170  1 230  1 290  

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel      
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel          
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel      
Részvény értékesítéséből származó bevétel      
Részesedés értékesítéséből származó bevétel      
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Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel      
Bírság-, pótlék- és díjbevétel  100   100  100 100  
Kezeség-,illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés        
Saját bevétel összesen 4 097 4 270 4 300 4 390 

Saját bevétel 50%-a 2 049 2 135 2 165 2 195 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek / Ezer Ft /: 

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése ** 
2023. év 2024. év 2025. év 2026. év 

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a 
végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, már megítélt 
és kiutalt. 

    

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a 
végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, már megítélt 
és kiutalt, 2023-ben tervezett. 

    

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a 
forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó 
értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak 
vételára, 

     

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak 
a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem 
tartalmazó értéke, 

     

Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő 
megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött 
tőkerész hátralévő összege, 

     

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi 
szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. 
szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a 
visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, 

    

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap 
időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett 
ellenérték, 

     

Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az 
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK 
Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. 

     

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettség  összesen  

0 0 0 0 

 

2. A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt követelménynek, 
amely szerint: 

„Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési 
kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem 
haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.” 

 Felelős:  Kárdási Jánosné polgármester 
 Határidő:  2023. február 28. 
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5) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
3/2015.(II.26.) számú pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester Kettő dolog miatt szükséges a rendelet módosítása. Az egyik, hogy 
változott a szociális ellátások és támogatások összegének megállapításánál a viszonyítási alap, mely 
a jövőben nem az öregségi nyugdíj, hanem az ún. „szociális vetítési alap” lesz. A másik ok pedig 
az, hogy minden év elején emelkednek a minimálbérek, a garantált bérminimum és a nyugdíjak, 
ezért a családok jövedelme jelentősen megváltozik. Emiatt szükségessé vált az önkormányzat által 
biztosított szociális ellátások értékhatárainak felülvizsgálata. Megkérdezi a Képviselő-testület 
tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet 
a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2/2023. (III. 02.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 

6) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló 
17/2013.(X.31.) számú önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: Ennél a rendeletnél is módosítani kellett a törvényi megfelelés 
miatt a „szociális vetítési alap” fogalmat valamint az értékhatárat is megnöveltük 1000 %-ról 1100 
%- ra. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal 
kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet 
a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2023. (III. 02.) önkormányzati rendelete 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló 
17/2013.(X.31.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 

7) Előterjesztés a polgármester 2023. évi szabadságütemezésének jóváhagyására 
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. Megállapítja, hogy nincs. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2023.(II. 27.) határozata 
a polgármester 2023. évi szabadságütemezésének 

 jóváhagyásáról 
 
Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kárdási Jánosné polgármester 2023. évi 
szabadságütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

Kezdete Vége Munkanapok száma 
2023. január 02. 2023. január 06. 5 

2023. március 13. 2023. március 17. 4 
2023. április 03. 2023. április 06. 4 
2023. május 02. 2023. május 05. 4 

2023. június 26. 2023. június 30. 5 
2023. július 06. 2023. július 07. 2 
2023. július 17. 2023. július 21. 5 

2023. augusztus 07. 2023. augusztus 11. 5 
2023. szeptember 25. 2023. szeptember 29. 5 

2023. október 24. 2023. október 27. 4 
2023. november 02. 2023. november 03. 2 
2023. december 27. 2023. december 29. 3 

Összesen:  48 nap 
 
Határidő: 2023. február 28. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 

 
8) Előterjesztés a 2023/2024. nevelési évre szóló óvodába történő beiratkozás 

időpontjának meghatározására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: A 2023/2024 nevelési évre vonatkozó beiratkozás 2023. május 2-
a és május 5-e között kerülne sor. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, 
vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2023.(II. 27.) határozata 
a 2023/2024. nevelési évre szóló óvodába történő beiratkozás  

időpontjának meghatározásáról 
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1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b.) pontjában kapott hatáskörében eljárva, figyelemmel a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §-ában foglaltakra, a 2023/2024. nevelési évre szóló óvodai 
beiratkozás időpontját és eljárásrendjét a Balassagyarmati Központi Óvodában (székhely: 2660 
Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 19.) a határozat mellékletét képező „Hirdetmény” tartalma 
szerint határozza meg.  
 
2) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy biztosítsa Balassagyarmat, 
Ipolyszög és Patvarc települések közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező szülők (szülői felügyeletet gyakorlók) velük egy háztartásban élő gyermekei 
felvételét az egyes óvodai feladatellátási helyekre.  
 
Határidő: Folyamatosan 
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 
 
3) A Képviselő-testület utasítja a Balassagyarmati Központi Óvoda vezetőjét, hogy a beiratkozás 
lebonyolítása során legyen figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. 
számú mellékletében meghatározott óvodai átlag- és maximális csoportlétszámra. E rendelkezést a 
gyermekek más óvodai csoportokba, illetve tagóvodába történő irányításával is meg kell tartani. 
 
Határidő: Folyamatosan 
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 
 
4) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Balassagyarmati Központi Óvoda vezetőjét 
tájékoztassa a döntésről, valamint a határozatot a helyben szokásos módon tegye közzé és a 
rendelkezésre álló kommunikációs eszközökkel gondoskodjon az óvodai beiratkozás időpontjának, 
az eljárás folyamatának és feltételeinek nyilvánosságra hozataláról. 
 
Határidő: 2023. március 17. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 
9) Előterjesztés a Vodafone/Vantage Towers tornyos bázisállomás létesítéséről szóló 

94/2022.(IX. 27.) számú határozat módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Erről már született egy döntés 94/2022. (IX. 27.) számú 
határozattal. Az egyeztetések során nagyon sok módosító javaslat érkezett a szerződés kapcsán, 
ezért én azt javasoltam polgármester asszonynak, hogy hozzuk be a képviselő-testület elé és a 
módosításokkal együtt fogadja el újra a testület. A módosítással érintett részeket a tervezetben sárga 
szín jelöli. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2023.(II. 27.) határozata 
a Vodafone/Vantage Towers tornyos bázisállomás létesítéséről szóló  

94/2022.(IX. 27.) számú határozat módosításáról 
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1. Ipolyszög község Önkormányzatának Képviselő–testülete 94/2022.(IX. 27.) határozatát akként 

módosítja, hogy az ipolyszögi 0135. hrsz-ú ingatlant a jelen határozat mellékletét képező, 
módosított szerződéstervezetnek megfelelően adja bérbe a Vodafone Magyarország Zrt-nek, 
telefon adótorony létesítése céljából. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására, 
valamint a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: a szerződés megkötésére 2023. március 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
10) 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 röviden ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület 
tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2023.(II. 27.) határozata 
Ipolyszög Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására szóló pályázat kiírásáról 
 
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, 2023. április 02. napjától 
számított egy éves, határozott időtartamra.  

 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: 2023. március 03. 
Felelős:Kárdási Jánosné polgármester 

 
11) Előterjesztés Ipolyszög község 2023. február 27-től 2026. 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.  
 
Takács Gergely alpolgármester: Akkor ezt az árat 2026. december 31-ig garantálja az MVM Zrt.? 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Igen. 
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Takács Gergely alpolgármester: Ez nekünk nagyon jó.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2023.(II. 27.) határozata 

Ipolyszög Község 2023. február 27-től 2026. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó 
közvilágítási villamos energia vásárlási szerződés megkötéséről   

 
Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közvilágítási villamos energia 
vásárlása vonatkozásában az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt 77,62 Ft/kWh árajánlatát 
elfogadja, és egyidejűleg jóváhagyja a villamosenergia – értékesítési szerződés aláírását.  

 
Felelős: Kárdási Jánosné Polgármester 
Határidő. 2023. február 28.  

 
12) Előterjesztés a „Belterületi közútfejlesztés 1. Ipolyszög Községben” elnevezésű 

projekt tervezőjének és műszaki ellenőrének kiválasztására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
Kárdási Jánosné polgármester: Ipolyszög Község Önkormányzata a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Plusz Program keretében megvalósuló - TOP PLUSZ-1.2.3-21-NG1-
2022-00098. kódszámon „Belterületi közútfejlesztés 1. Ipolyszög Községben” elnevezésű projekt 
kapcsán ajánlatokat kért be három tervezői jogosultsággal rendelkező cégtől. A Temesvár utca kerül 
felújításra. A bírálat szempontja a legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeg volt, így a nyertes 
ajánlattevőként az ÚTKATASZTER Bt-t fogjuk választani. A pályázatban a nyertes ajánlati árnak 
megfelelő forrás rendelkezésre áll, az önkormányzatnak plusz forrást nem szükséges biztosítania. 

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

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2023.(II. 27.) határozata 

a „Belterületi közútfejlesztés 1. Ipolyszög Községben” elnevezésű projekt  
tervezőjének és műszaki ellenőrének kiválasztásáról 

 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Plusz Program keretében megvalósuló - TOP PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00098. 
kódszámon „Belterületi közútfejlesztés 1. Ipolyszög Községben” elnevezésű projekt 
tervezésére és műszaki ellenőrzésére vonatkozó ajánlatkérés nyertes ajánlatevőjének az 
ÚTKATASZTER Tervező, Építő és Szolgáltató Betéti Társaságot (Cgj.: 12 06 002032; 
székhely: 3100; Salgótarján, Hunyadi krt. 15.) választja, mely cég bruttó ajánlati ára összesen 
3.413.357,- Ft, azaz: Hárommillió-négyszáztizenháromezer-háromszázötvenhét forint. 

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

Határidő: 2023. március 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
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Napirendi pont után  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Szeretnék elköszönni a Képviselő-testülettől, köszönöm a 
közös munkát. 2023. március 01. napjával Szügyben fogok dolgozni. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Mi is köszönünk mindent. 
 
 
 
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 
 


