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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 19. napján 
megtartott közmeghallgatásról. 

 

Jelen vannak: KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester 
 HROZINA LÉNÁRD alpolgármester 
 JAKUS JÓZSEFNÉ  
 JAKUS BÉLA és 
 VÉGH FERENC képviselő 
 
Hivatalból jelen van: DR. VARGA ANDREA jegyző 
                                                TUNYOGINÉ DR GÁLIK ÁGNES aljegyző 
 JUHÁSZNÉ GAJZINGER ÁGNES pénzügyi osztályvezető 
                                                MEGA GYÖRGY osztályvezető 
  
KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 5 főből 5 fő van jelen. Jegyzőkönyvvezetésre felkéri Gramantik Esztert. 
A polgármester szavazásra bocsátja az ülés napirendjét, melyet a jelenlévők egyhangú 5 igen 
szavazattal elfogadtak. 
 
N A P I R E N D:  
 
A közmeghallgatás témája: 
 
Beszámoló az elmúlt egy évben végzett munkáról   
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 54. § -a alapján évente legalább egyszer közmeghallgatást kell 
tartani. A közmeghallgatás lebonyolításáról a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzata rendelkezik. A közmeghallgatás testületi ülés keretében történik, amelyen a megjelent 
választópolgárok és az érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdéseket, javaslatokat 
tehetnek a Testület részére. Lehetőséget biztosítottak arra is, hogy aki személyesen nem tud részt 
venni az ülésen, kérdéseit írásban benyújthatta 2017. december hó 18. napján 16,00 óráig 
Ipolyszög Község Önkormányzatához (2660 Ipolyszög, Fő út 2.).  

A közmeghallgatás meghívója az Ipolyszögi Községháza hirdetőtábláján az ülést megelőző 15 
nappal 2017. november 28.-án, kifüggesztésre került. A hirdetményben megjelölt időpontig 
egyetlen egy kérdés, vélemény sem érkezett a testülethez. 

Kárdási Jánosné polgármester: Ismerteti az elmúlt egy évben végzett munkájukat. (A tájékoztató 
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Baráth István: Nekem lenne egy megjegyzésem a közfoglalkoztatásban résztvevők munkájával. 
Nyáron többször is tapasztaltam, hogy nem dolgoznak rendesen. Nyáron szerintem túl sok 
ember van foglalkoztatva, télen meg csak egy pár fő, nem jó az elosztás. Leesett az első hó és 
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nem volt rendesen eltakarítva. Alig bírtam haza menni. Nincs az Önkormányzatnak olyan gépe, 
ami sót is szór, meg el tudná takarítani a havat? 
 
Kárdási Jánosné polgármester: A tájékoztatóban ismertettem, hogy közfoglalkoztatás keretében 
beszerzésre kerül egy kézi hómaró, sószóró gép. Az én meglátásom szerint télen a három fő 
foglalkoztatása elegendő, nyáron több a feladat.  
 
Vachó Péter: Úgy tudom, hogy a törvény úgy írja elő, hogy akinek nincs bekötve a víz annak 200 
m belül kell biztosítani nyílt közkifolyót. Ipolyszögön van olyan hely, ahol 80 méteren belül két 
közkifolyó is van, ez miért lehetséges? 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Hol van ez a két közkifolyó? 
 
Vachó Péter: Budai út 48., Budai 56.  
 
Kárdási Jánosné polgármester:Az biztos, hogy a Budai utca 55. előtt van egy közkifolyó. Nem 
tudom, melyik két közkifolyóra gondolsz.  
 
Bogdán László: Lehet, hogy több kifolyó van Ipolyszögön, de abból kb négy működik. 
 
Vachó Péter: Sokszor úgy van hagyva a csap és csak folyik a víz. Ráadásul télen ez le is fagy és 
veszélyes. 
 
Jakus Béla: Szerintem Vachó Péter arra gondolt, hogy az ésszerűtlen vízfogyasztás elől kellene 
elzárni. A pazarlást, megszüntetni. 
 
Vachó Péter: Igen, ezt szeretném. 
 
Bogdán László: Szeretnék felvetni egy pár dolgot, ami szerintem érinti a falu lakosságát. 
Egyrészt az én helyzetemet szeretném előadni. Ipolyszögön akartam venni lakást, ez különböző 
okok miatt meghiúsult. Több alkalommal fordultam az önkormányzathoz, hogy adjanak telket. 
Telek nincs soha. Másodszor beadom a kérvényeket, a kérvények el vannak tűnve. Hivatalosan 
beadom, le vannak pecsételve, a telekkérelmek mégis eltűnnek. Fiatal házaspár vagyunk, 
szeretnénk építkezni, öt gyermekünk van. Mindig akadályba ütköztem, ha telket szerettem volna 
az önkormányzattól. Erre milyen megoldás van Ipolyszögön? Itt szeretnék élni, ide kötnek a 
gyökereim, nem szeretnék elköltözni Ipolyszögről. Amit még szeretnék megjegyezni, hogy a 
közfoglalkoztatottak tényleg nem takarították el rendesen a havat.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: A telek vásárlással kapcsolatban már többször tájékoztattunk, 
hogy a Dévér utca végén vannak önkormányzati tulajdonú területek.  
 
Bogdán László: Én kikértem Ipolyszög belterületi térképét, amin 12 db helyrajzi szám van, ami 
szabad és beépíthető. Akkor erre mit válaszolnak. Ott van a Polacsek kert, ott vannak szabad 
területek. 
 
Mega György: Az építési telkek kialakításának megvannak a szabályai. A települési rendezési 
tervben meg van adva, hogy egyes területeknek mi a felhasználási célja. A Polacsek kert nem 
építési telek. Ahhoz, hogy ott építkezni lehessen előbb a rendezési tervet kell módosítani. A 
Polacsek kert felparcellázása már korábban is felmerült, de mivel a rendezési tervben nem ez a 
felhasználás van megjelölve, így ez nem megoldható. Először is rendezési tervet kell módosítani 
azt követően, pedig területrendezésnek kell megtörténnie, ami azt jelenti, hogy be kell vezetni az 
ivóvizet, elektromos áramot, hogy ott valaki építkezni tudjon. Ezek súlyos milliók. A Képviselő-
testület dönthet úgy, hogy ebbe az irányba megy el és majd a kialakítás során felmerülő 
költségeket beépíti telekárba. Az azt jelentené, hogy egy m2 5000.- forint lenne. Ki venné meg 
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ilyen magas áron? Jelenleg a Dévér utcában van az néhány telek, ami építési célra használható. De 
az ismert, hogy milyen állapotban van. Ipolyszögnek nem nagy a közigazgatási területe. A 
rendezési terv is elég régi, közel 20 éves. Közben sok minden változott. A rendezési terveket 
módosítani kell jövő év december 31.-ig, minden egyes településnek. Ez óriási költségbe kerül. 
Kértünk be árajánlatot kb 4 millió forintba kerülne a tervezés. Ipolyszögön a költségvetés sajnos 
nem teszi lehetővé, hogy ilyen összeget kifizessen. Az Arculati kézikönyvhöz adott az állam 1 
millió forintot, így tudta az önkormányzat elkészíteni. Amit említett, hogy van 12 helyrajzi szám, 
ami beépíthető, nem tudom, hogy ebből mennyi az, ami önkormányzati terület. Ha bejön az 
osztályunkra, megnézzük a rendelkezésünkre álló adatbázisunkat és megnézzük mely telkek azok, 
amik az önkormányzaté. Nagyon kevés van, ami szabad felhasználású.  
 
Bogdán László: A Budai utca végén van egy nagy tér. Amin a testület parkot kíván építeni. 
Akkor az nem beépíthető? Nekem még az a gondom, hogy Ipolyszögön nagyon nagy 
különbséget tesz az önkormányzat családok között. Vannak olyan családok, akik nagyon 
rászorultak és legalább közfoglalkoztatásban tudnának dolgozni. Én is kértem, hogy 
dolgozhassak, elutasítottak. Vannak többen a családomban, akik nem kapnak se szociális segélyt 
se családi pótlékot, se semmit. Nincs iskolájuk, nem tudnak elhelyezkedni. Ipolyszög vezetősége 
nem vette figyelembe azt, hogy ezeknek az embereknek, nem lesz mit tenni az asztalra 
karácsonykor. Ez a súlyos hiba. Az önkormányzathoz fordultak és elutasításra kerültek.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Sok személyt vettünk fel közfoglalkoztatásba. Nagyon sokszor 
előfordult, hogy nem dolgoztak rendesen. Így próbálunk olyan személyeket foglalkoztatni, akik 
dolgoznak. 
 
Kovács Jánosné: Én jelenleg dolgozom közfoglalkoztatásban, sokan nagyon tudnak 
személyeskedni. Most hárman dolgozunk, fel vannak osztva a feladatok. Ami ki van adva feladat, 
azt mi elvégezzük. Én úgy gondolom, hogy el lett takarítva a hó a kiadott területekről.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: A közfoglalkoztatás mindig problémás ügy. Egyébként is a 
közfoglalkoztatás nem kötelező feladat, tavaly télen nem is indítottunk, mégis el lett takarítva a 
hó, megoldottuk.  
 
Kovács Jánosné: Nekem még lenne egy kérdésem. A fiatal házaspároknak vannak támogatási 
lehetőségek, Ipolyszögön miért nincsen? 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Amelyik önkormányzatnál van, azt az önkormányzat saját forrásból 
biztosítja. Az ipolyszögi költségvetésben jelenleg nincsen erre lehetőség.  
 
Juhászné Gajzinger Ágnes: Összegszerűen azt tudom mondani, hogy Balassagyarmaton 5 
milliárdos költségvetés van 20 ezer lakosra. Ott egy évben 10 millió forintot fordítanak erre a 
célra. Ipolyszögönek lényegesen kevesebb a költségvetése. Sajnos a forrásoknál egymás terhére 
kell dönteni a testületnek. Kicsi az esély rá, hogy lakástámogatást tudjon adni az önkormányzat, 
10-20 ezer forinttal nem mennek semmire. Állami támogatások léteznek, azt nem a települési 
támogatásból kell adni.  
 

A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja. 

 

k.m.f. 

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


