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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

19. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 17. napján 
megtartott közmeghallgatásról. 

 

Jelen vannak: KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester 
     TAKÁCS GERGELY alpolgármester 
 AROS-MAGLÓDI MELINDA  
 HART TIBOR  
       TÓTH GÁBOR képviselő 
  
Hivatalból jelen van: TUNYOGINÉ DR GÁLIK ÁGNES aljegyző 
  
                                               
KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 5 főből 5 fő van jelen. Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e 
vélemény, javaslat. 
  
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a Képviselő- testület 5 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
N A P I R E N D:  
 
A közmeghallgatás témája: 
 
Tájékoztató a beruházásokról 

 
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 2019. december hó 16. napján 16,00 óráig Ipolyszög Község 
Önkormányzatához (2660 Ipolyszög, Fő út 2.).  

A közmeghallgatás meghívója az Ipolyszögi Községháza hirdetőtábláján az ülést megelőző 15 
nappal 2019. november 29-én, kifüggesztésre került. A hirdetményben megjelölt időpontig egyetlen 
egy kérdés, vélemény sem érkezett a testülethez. 

Kárdási Jánosné polgármester: Ismerteti a beruházásokkal kapcsolatos tájékoztatót. (A 
tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Esetleg van kérdés, vélemény, javaslat? 
 
Barát István: Köszönjük szépen az elmúlt évet, jó volt sikeres volt. Csak így tovább. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Köszönjük szépen, igyekszünk. 
 
Molnár Józsefné: Lent az alsó végen állandóan füstölnek ezt nem lehetne megszüntetni? 
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Kárdási Jánosné polgármester: Kihívtuk a tűzoltókat sajnos ennél többet nem tudunk tenni.  
 
Hart Tibor: Azt halottam, hogy bála számra van lerakva az udvaron a rongy. Azzal, hogy az 
udvarán tartja a rongyot azzal még nem követ el szabálysértést. 
 
Molnár Józsefné: Igen, de egy csomó rongy kikerül a kiserdőbe. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Igen, de sajnos nem tudjuk bizonyítani. Ha sikerülne tetten érni az 
lenne a jó. 
 
Szeleczki Mihály: Ha valaki lefényképezi? 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Az is jó. 
 
Vachó Péter: Van még egy téma: a kutyák. Mostanában megint elszaporodtak. Mindenkinek a 
kerítésen belül kellene tartania. Nem merek lemenni a boltba. Sok kutya van az utcán, ha pedig 
szólsz a gazdájának letagadja, hogy az övé. Nincs pénze az önkormányzatnak elvitetni a kutyákat? 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Folyamatosan elvitetjük a kutyákat, sajnos ez sem elegendő, mert 
mindig előkerülnek újabb kutyák. Elvitetek 5 kutyát lesz helyette 10 másik. Van egy keret, amit erre 
szán az önkormányzat, de ennél többet nem tudunk költeni erre a célra. Ezt csak úgy lehetne 
megállítani, ha az emberek nem engednék szabadon a kutyájukat. 
 
Vachó Péter: És a chip nem segít a beazonosításban? 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Az segítene, de nagyon sok kutyának nincsen chipje. Ha lenne a 
kutyában chip, akkor beazonosíthatnánk és tudnánk büntetni. Amit tudunk megteszünk.  
 
Vachó Péter: Még azt szeretném megkérdezni, hogy amik kint vannak kukák az kinek a tulajdona?  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Melyik kukára gondolsz? 
 
Vachó Péter: A zöldekre. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Az Ipolyszög Község Önkormányzatáé. 
 
Barát István: Hiába van kint, sokan még így is eldobják a szemetet. 
 
Kovács Jánosné: Az óvodával kapcsolatosan szeretnék kérdezni: mettől meddig kellene nyitva 
lennie az óvodának, illetve ott tartózkodnia az óvónőnek? 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Úgy tudom, hogy 07:00- 17:00-ig.  
 
Kovács Jánosné: Akkor miért van az, hogy már fél háromkor haza kell vinni a gyereket? 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Én erről még nem halottam. Úgy tudom, hogy a szülő előbb is 
elviheti a gyermeket az óvodából. 
 
Takács Gergely alpolgármester: Ezt én is tapasztalom, hogy nagyon sok szülő előbb elviszi a 
gyereket az óvodából.  
 
Kovács Jánosné: 7:00-kor már nyitva van az óvoda? 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Szerintem igen.  
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Takács Gergely alpolgármester: Igen, én korán járok dolgozni és nyitva szokott lenni. 
 
Kovács Jánosné: És ha délután elviszik a gyerekeket az óvónőnek ott kell tartózkodnia 17:00-ig? 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Úgy tudom, hogy 16:00-kor mennek el. Én azt gondolom, hogy a 
szülőkkel van a probléma, akik gyakran sokkal előbb elhozzák a gyereket az óvodából. Nem hiszem, 
hogy az óvónő küldi őket haza.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Én úgy gondolom, hogyha valakinek problémája van az 
óvónővel az írásban tegyen panaszt, mert csak akkor tudjuk kivizsgálni a panasz okát.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Igen én is ezt akartam javasolni, hogyha valakinek panasza vagy 
problémája van írja le pontosan mi az és akkor utána járunk, kivizsgáljuk. 
 
Kovács Jánosné: Én azt szeretném, ha polgármester asszony az óvónő és a szülők leülnének és 
megbeszélnék ezt a problémát. Szeretném hallani, hogy a szülők mit mondanak, mert lehet, hogy 
nekem is mást mondanak. Erre én szeretnék kérni egy időpontot. Én ennek szeretnék véget vetni, 
mert az óvónőnek vannak kötelezettségei. Egy óvoda nem azért van, hogy a gyerekek otthon 
legyenek.  
 
Hart Tibor: Az óvónő szól neked, hogy vigyed el a gyereket, mert bezár az óvoda?  
 
Kovács Jánosné: Volt most egy példa az óvónő szólt, hogy egy órára ott kell lenünk a mikulás 
ünnepségen, mert neki délután már tervezett programja van.  
 
Hart Tibor: Ezt akkor ki kell vizsgálni.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Csak akkor tudjuk kezelni az ügyet, ha valamelyik szülő 
hivatalosan bejelenti, hallomásra nem alapozhatunk.  
 
Kovács Jánosné: Persze ezért is szeretném, ha közösen leülnénk és ezt megbeszélnénk.  
 
Takács Gergely alpolgármester: Amikor éjszakára megyek dolgozni, akkor reggel 7-körül érek 
haza és az óvónő autója itt szokott állni, ebben biztos vagyok.  
 
Kovács Jánosné: Én nem szeretnék az óvónő háta mögött intézkedni ezért javasoltam, hogy 
üljünk le közösen és beszéljük meg.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Én még ezzel kapcsolatosan nem kaptam jelzést. Csak akkor tudok 
hivatalosan bármit lépni, ha megkeres több szülő és elmondja a panaszát. Vagy írják, le ha 
személyesen nem tudnak megkeresni.  
 
Barát István: A kultúrház felújításának lesz folytatása?  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Remélem siker további pályázatokat benyújtanunk rá. 
 
Takács Gergely alpolgármester: Jövőre biztosan beszerelésre kerülnek a nyílászárók. Ha már 
zárható lesz könnyebb lesz benti munkákat is elvégezni, illetve pályázatot benyújtani rá.  
 
Kovács Jánosné: A szociális tűzifa, hogyan működik? 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Van egy rendeletünk amiben részletesen le van írva, hogy ki 
kaphatnak: aktív korúak ellátására jogosult személynek, aki gyermekét egyedül neveli, a lakhatáshoz 
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesülő személynek, 
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akinek háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
összegének 250 %-át, a gyermekét egyedül nevelő, rendszeres gyermekvédelmi támogatásra 
jogosult személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 60 év feletti, egyedül élő személynek, akinek havi 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át. 
 
Kovács Jánosné: Csak ők kaphatnak? 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Igen. 
 
Kovács Jánosné: És ez így is lesz? 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Igen. 
 
Barát István: Nekem még lenne egy kérdésem. Ha bead valaki kérelmet az önkormányzathoz és 
lenyilatkozza, hogy neki kevés a jövedelme közben meg mindenki tudja, hogy ez nem igaz akkor 
ezt az önkormányzat, hogyan kezeli? 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Az önkormányzat mindig a beadott jövedelemigazolások után 
tudja elbírálni a kérelmeket. Mi nem bírálhatjuk felül azt, hogy ki mit nyilatkozik le.  
 
Barát István: A buszmegállókhoz nem lehetne felszerelni kamerákat? Folyamatosan tönkre teszik. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Igen jó lenne, de sajnos nagyon drága a kiépítése és az 
üzemeltetése. 
 
Kovács Jánosné: És a buszmegállóba világítást nem tudnának felszerelni.  
 
Tóth Gábor: Többen jelezték a problémát, folyamatban van alpolgármester úr már intézi.  
 
Takács Gergely alpolgármester: Utána jártam, mennyibe kerülnek a világító testek azon vagyok, 
hogy minél olcsóbban tudjuk megcsinálni. A közútkezelőtől is kell engedélyt kérni.  
 
Barát István: Nem lehet felfesteni oda egy gyalog átkelőt?  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Nem, mert lakott területen kívül van, ez fő útvonal. 
 
Vachó Péter: Azt halottam, hogy az önkormányzat szeretné megvásárolni a vasútnál lévő ingatlant. 
Ez igaz? 
 
Kárdási Jánosné polgármester:Nem. Ha nem várható több kérdés köszönöm mindenkinek a 
részvételt. 
 

A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja. 

 

k.m.f. 

 

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


