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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24. napján 
megtartott közmeghallgatásról. 

 

Jelen vannak: KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester 
 HROZINA LÉNÁRD  alpolgármester 
 JAKUS JÓZSEFNÉ és 
 VÉGH FERENC képviselő 
 
Hivatalból jelen van: DR. VARGA ANDREA jegyző 
                                                TUNYOGINÉ DR GÁLIK ÁGNES aljegyző 
                                                JUHÁSZNÉ GAJZINGER ÁGNES pénzügyi osztályvezető 
  
KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 5 főből 4 fő van jelen. (Jakus Béla képviselő igazoltan van távol.) 
Jegyzőkönyvvezetésre felkéri Gramantik Esztert. 

A polgármester szavazásra bocsátja az ülés napirendjét, melyet a jelenlévők egyhangú 4 igen 
szavazattal elfogadtak. 

 

N A P I R E N D:  

- 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 2015. november hó 23. napján 16,00 óráig juttassák el Ipolyszög 
Község Önkormányzatához (2660 Ipolyszög, Fő út 2.).  

A közmeghallgatás meghívója az Ipolyszögi Községháza hirdetőtábláján az ülést megelőző 15 
nappal 2015. november 04.-én, 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.) 

 

Barát István: A szelektív hulladékgyűjtés kapcsán lenne észrevételem. A kihelyezett üveg gyűjtő 
edényekbe mindenféle egyéb tárgyat és hulladékot belehelyeznek, és mire ürítésre kerül, addig 
elviselhetetlen szagok jönnek ki belőle.  Kérném az önkormányzatot, hogy legyen megszüntetve a 
kihelyezett üveges gyűjtő edény vagy valamilyen megoldást találjanak a problémára.  
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dr. Varga Andrea: Patvarc településen ez úgy került megoldásra, hogy olyan területen kerültek 
elhelyezésre az edények, ahol ellenőrzés alatt tudják tartani. 

Kárdási Jánosné polgármester: Mi is keresünk megoldást a problémára. 

 
Bangó Ferenc: Már 1,5 éve nem tudunk dolgozni és tudom, hogy az önkormányzatnál van 
közfoglalkoztatás. Nem tudom mi alapján kerülnek felvételre az emberek, de a mi családunk nem 
kapott lehetőséget. A segély kérelmünk is el lett utasítva. Lakástámogatásban pedig nem tud 
segíteni az önkormányzat, pedig nagyon jól jött volna a támogatás, mert így csak toldogatjuk a 
lakást, hogy elférjünk. Nagyon nehéz anyagi helyzetben vagyunk. Polgármester asszony tudja, 
hogy egy lakásban élünk, de külön háztartásonként. A segélyek elbírálásánál gondolom ezt 
figyelembe veszik. 
 

Kárdási Jánosné polgármester: Igen tisztában vagyunk ezzel a ténnyel, több család is él ugyan 
így. A közmunka programba való felvételről csak annyit mondanék, hogy sok a jelentkező a 
helyekre, de van egy létszám, amit fel tudunk venni, a munkaügyi központ közvetíti ki az 
embereket. 

 

Németh László: Építési telekről szeretnék érdeklődni. Az önkormányzatnak van olyan üres 
területe, amit meg lehet vásárolni? 

 

Kárdási Jánosné polgármester: Helyrajzi számot nem tudok mondani, de a Dévér utca végén 
van építési telek, amit meg lehet vásárolni. 

 

Buzás Róbert: Azt szeretném megkérdezni, hogy a tűzifára csak azok jogosultak, akik segélyben 
részesülnek? 

 

Kárdási Jánosné polgármester: Igen. 

 

Buzás Róbert:Nekem nem lett megállapítva. 

 
Kárdási Jánosné polgármester: Ennek utána kell járnom. 

 
Vacho Péter: Azt szeretném kérdezni, hogy az önkormányzatnál miért nem szerelnek fel egy 
tükröt a kanyarba, nagyon balesetveszélyes, sokan ütköztek már ott.  
 

Kárdási Jánosné polgármester: Beszéltünk már róla, intézés alatt van. 

 

Vacho Péter: Másik kérdésem, hogy miért lett megszüntetve Ipolyszögön a dohányüzlet. Minden 
faluban van legalább egy.  

 

Kárdási Jánosné polgármester: A Nemzeti Dohánybolt kérdése nem tartozik a hatáskörünkbe, 
arról nem tehetünk, hogy nincs Ipolyszögön. 

Horváth László: Nekem az lenne a kérésem a Képviselő-testület felé, hogy be van szakadva a 
tetőnk, és nagyon hideg van a lakásban, ehhez kérnék segély formájában támogatást. 



 3

Kárdási Jánosné polgármester: Ki kell tölteni a segély kérelmet és pontosan megírni az 
indoklásba, hogy mire van szükség a tető javításához, és megpróbálunk segíteni. 

 

A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja. 

 

k.m.f. 

 

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


