
 1 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. június 30. napján 

megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester 
     TAKÁCS GERGELY alpolgármester 
 HART TIBOR képviselő 
  
Hivatalból jelen van: DR VARGA ANDREA jegyző 
 SZIKORA PÉTER pénzügyi osztályvezető  
                                    
Kárdási Jánosné polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 
5 főből 3 fő van jelen (Aros-Maglódi Melinda és Tóth Gábor képviselők igazoltan vannak távol). 
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat. 
 
A polgármester napirendre vonatkozóan javasolja „Előterjesztés pályázat benyújtására” című 
napirendi pont felvételét, amit 9. napirendi pontként tárgyalnak meg. Ezt a Képviselő- testület 3 
igen szavazattal elfogadta. 

A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosítással együtt, melyet a 
Képviselő- testület 3 igen szavazattal elfogadott. 
 
N A P I R E N D: 
 
1.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

2.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 
(II.28.) rendeletének módosítására  
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

3.) Előterjesztés a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és az önkormányzatok 
rendkívüli támogatása elnevezésű pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
4.)   Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési 

szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok 2019. évi 
összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadására Ipolyszög Község Önkormányzata 
tekintetében  
Előterjesztő: dr Varga Andrea jegyző 

 
5.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság 

helyzetéről szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

6.) Beszámoló Ipolyszög Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
2019. évi ellátásáról 
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző 
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7.)  Előterjesztés törvényességi felhívás megtárgyalására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
8.)  Előterjesztés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú 

pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
9.)  Előterjesztés pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 
10.)  Egyebek 
 Polgármesteri beszámoló a veszélyhelyzet fennállása alatt tett intézkedésekről 
 Beszámol Kárdási Jánosné polgármester 

 
 

Napirendek 
 

1.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 
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 rendelet tervezetet, melyet 
a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2020.(VI.02.) önkormányzati rendelet 
Ipolyszög Község Önkormányzata 

2019. évi zárszámadásának elfogadásáról 
 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 

2.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 
1/2020 (II.28.) rendeletének módosítására  
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, 
vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Hart Tibor: Azt szeretném megkérdezni, hogy a 100 ezer Ft-os gépjárműjavítás az éves gépjármű 
fenntartási összegre jön még rá, amit megszavaztunk a költségvetés elfogadásánál?  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Igen. Annyit szeretnék még elmondani, hogy Út a munkaerőpiacra 
elnevezésű program keretén belül alkalmazott részmunkaidős dolgozó munkaviszonya 2020. június 
30. napjával megszűnt. Viszont a polgármesteri hivatal napi működése során adminisztrációs 
munkákra, ügyfélfogadásra, a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos feladatokra továbbra is nagy 
szükség lenne egy részmunkaidős dolgozó alkalmazására. Ezért kértem a pénzügyi osztályt, hogy 
módosítsák a költségvetést személyi bérrel és annak járulékaival, mindaddig, amíg valamilyen 
támogatási lehetőséget sikerül szerezni. Időközben jegyző asszony tárgyalásokat folytatott 
Ipolyszög Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával, ahol az a megállapodás született, hogy 
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kedden és csütörtökön délelőtt ki fog jönni a balassagyarmati hivatalból egy ügyintéző, aki segíti a 
munkájukat. Ez nekünk is segítség és így megoldódik a mi problémánk is. Ez egy lehetőség, nem 
kötelező felvennünk senkit.  

Hart Tibor: Értem. Visszatérve a gépjárműjavítására, nem fedezi a 100 ezer Ft-ot az a költség, 
amit a gépjármű fenntartására terveztünk? Azért kérdezem, mert nem a 100 ezer forinton múlik a 
dolog, de ha ezt a keretösszeget megemeljük 100 ezer forinttal, akkor ez az autó egy gazdasági totál 
kár, hiszen ez az autó nem ér ennyit. Részemről elfogadhatjuk, csak nem ér annyit. 

Kárdási Jánosné polgármester: Igen, én értem, amit mondasz, de jelenleg csak ezt az autót tudom 
használni ügyintézés céljára.  

Hart Tibor: Volt még a módosításban kiemelt ügy? 

Szikora Péter pénzügyi osztályvezető: Ami még fontos az az, hogy Balassagyarmat Város 
Önkormányzata számára, kötelező óvodai feladatellátás címén fizetendő működési célú támogatás 
összegét megemeltük 1 000 e Ft-tal, ezt figyelembe véve még 1 514 e Ft kötelezettségünk marad 
2018. évig bezárólag. Illetve a közintézmények energetikai korszerűsítésére 43 643 e Ft-ot 
tartalmazott eredetileg a költségvetésünk, ebből 11 000 e Ft saját erő. A kivitelezésre meghirdetetett 
pályázat során a nyertes pályázóval olyan kedvező szerződést kötöttünk, hogy előre láthatólag nem 
lesz szükség a 11 000 e Ft önerőre, ezért azt a kultúrház felújítására lehet fordítani, ezen felül 
költségvetési módosítási tervezetünk még 2 500 e Ft-ot tartalmaz erre a célra.  Illetve a gépjármű 
adó elvonásra került.  

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet 
a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2020.(VI.02.) önkormányzati rendelet 

Ipolyszög Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 
2/2020. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 

3.) Előterjesztés a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és az 
önkormányzatok rendkívüli támogatása elnevezésű pályázat benyújtására 
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 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

23/2020.(VI.30.) határozata 
a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok rendkívüli 
támogatására (ennek keretében rendkívüli szociális támogatásra) elnevezésű pályázat 

benyújtására 
 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelmet nyújt be a belügyminiszter 

és a pénzügyminiszter által meghirdetett, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 
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szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 10. pont szerinti, az Önkormányzatok rendkívüli 
támogatása címen meghirdetett pályázati forrás igénylésére. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 
4.)  Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó 

költségvetési szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó 
önkormányzatok 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadására 
Ipolyszög Község Önkormányzata tekintetében  
Előterjesztő: dr Varga Andrea jegyző 
 

Kárdási Jánosné polgármester Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, 
vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Hart Tibor: Elolvastam az Ipolyszögre vonatkozó részt. Ezzel kapcsolatosan azt szeretném 
megkérdezni, hogy mit is jelent ez most pontosan? 
 
dr Varga Andrea jegyző: Ennek az a lényege, hogy minden évben kötelező elfogadni a belső 
ellenőrzési tervet és ez alapján belső ellenőrzést folytatunk le. Balassagyarmat Város 
Önkormányzata, Ipolyszög Község Önkormányzata, Patvarc Község Önkormányzata, mindhárom 
település Nemzetiségi Önkormányzata valamint Balassagyarmati Közös Önkormányzat Hivatal, 
cégei, Társulások illetve az összes közintézmény, ami Balassagyarmaton működik pl Művelődési 
Központ, GAMESZ. Mivel nagyon sok az ellenőrzendő intézmény, ezért minden évben más és 
más intézet kerül ellenőrzésre. Azt kell még róla tudni, hogy törvény alapján kötelező ez a belső 
ellenőrzés és ezt az ellenőrzést egy külső személy végzi. A belső ellenőrzés lefolytatására Bácskai 
Katalinnal kötöttünk megbízási szerződést. Tulajdonképpen az egésznek az a célja, hogy előbb 
vegyük észre a hibákat, amik felmerülnek és orvosoljuk őket.  

Hart Tibor: Akkor lényegében ez egy belső audit, ami rávilágított egy szabálytalanságra, amit 
orvosolni tudunk. Így később nem lesz vele gondunk. 

dr Varga Andrea jegyző: Így van. Minden évben mi választjuk meg, hogy mi legyen a belső 
ellenőrzés témája. Mi magunknak választjuk ki, hogy mi az, ami probléma lehet, vizsgáljuk meg, az 
a biztos. Az az elvünk, hogy előbb utóbb minden intézményünkre és önkormányzatunkra sor 
kerüljön. Amiket megállapítottak Ipolyszög kapcsán, azok könnyen orvosolható hibák.  

Szikora Péter pénzügyi osztályvezető: A megállapított hiányosságok főleg az ASP rendszer átallása 
miatt keletkeztek.  
 
Hart Tibor: Értem. Köszönöm. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

24/2020.(VI.30.) határozata 
Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2019. 
évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról Ipolyszög Község Önkormányzat 

tekintetében 
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1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Balassagyarmat Város 
Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2019. évi összefoglaló ellenőrzési 
jelentését Ipolyszög Község Önkormányzata tekintetében. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő:  2020. június 30. 
Felelős:Kárdási Jánosné polgármester  

dr. Varga Andrea jegyző 
 

5.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a 
közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadására 
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. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Ha felmerül konkrét kérdés, nagyon szívesen továbbítjuk a rendőrség 
felé. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

25/2020.(VI.30.) határozata 
a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság 

helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város 

Rendőrkapitányának a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedéseiről és azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 

 
2) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a kapitányságvezetőt tájékoztassa. 
 

Határidő: 2020. július 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea  
 
 

6.) Beszámoló Ipolyszög Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2019. évi ellátásáról 
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző 

 
Kárdási Jánosné polgármester: Nagyon sok hasznos adat van a település kapcsán az anyagban.  
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 3 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
26/2020.(VI.30.) határozata 

az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 
2019. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
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1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak 
alapján az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2019. évi ellátásáról 
szóló beszámolót elfogadja. 

 
2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót a Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg. 
 
 Határidő: 2020. július 15. 
 Felelős:  dr. Varga Andrea jegyző 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a gyermekeket és az ifjúságot 

érintő rendeletalkotást, rendelet-felülvizsgálatot és módosításokat megelőzően folytasson 
egyeztetést azokkal a civil szervezetekkel, amelyek az adott korosztály társadalmi 
körülményeivel érintettek.  

 
Határidő: folyamatos 

 Felelős:  Kárdási Jánosné polgármester 
                         dr. Varga Andrea jegyző 
 
7.)  Előterjesztés törvényességi felhívás megtárgyalására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

dr Varga Andrea jegyző: A törvényességi vizsgálatot a kormányhivatal látja el. Ha valamit úgy 
észlel az anyagok közül, hogy nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor törvényességi 
felhívással jelzi ezt az önkormányzat felé. Szeretném kihangsúlyozni, hogy Tunyoginé dr. Gálik 
Ágnes aljegyző asszony nem követett el semmilyen törvénytelenséget ezzel a februári 
előterjesztéssel. Alapvetően azzal egyet értünk, amit a törvényességről és az ingyenességről írnak, 
csak ez az ügylet nem volt ingyenes. Ezért nem tekinthető törvénytelennek az eljárás. A jelenlegi 
előterjesztést megküldtem a kormányhivatalnak előzetes ellenőrzésre. A kormányhivatal átolvasta 
az előterjesztést és kérték a határozati javaslat módosítását a következő képen: Ipolyszög Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Kormányhivatal NO/TFO/3-
151/2020. iktatószámon – Ipolyszög Község Önkormányzata 9/2020 (II.20.) és 10/2020 (II.20.) 
határozatai kapcsán - kiadott törvényességi felhívását megismerte és megtárgyalta, az abban foglalt 
tájékoztatást tudomásul véve kifejezi azon szándékát, hogy amennyiben a jövőben tulajdonának 
ingyenes átruházására vagy hasznosítására kerül sor, úgy a felhívásban megjelölt szabályok 
figyelembe vételével fog eljárni, döntést hozni.  
 
A polgármester a fentiekben rögzített kiegészítéssel szavazásra bocsátja a módosított határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

  
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

27/2020.(VI.30.) határozata 
törvényességi felhívás megtárgyalásáról 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
NO/TFO/3-151/2020. iktatószámon – Ipolyszög Község Önkormányzata 9/2020 (II.20.) és 
10/2020 (II.20.) határozatai kapcsán - kiadott törvényességi felhívását megismerte és 
megtárgyalta, az abban foglalt tájékoztatást tudomásul véve kifejezi azon szándékát, hogy 
amennyiben a jövőben tulajdonának ingyenes átruházására vagy hasznosítására kerül sor, úgy 
a felhívásban megjelölt szabályok figyelembe vételével fog eljárni, döntést hozni.  
 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
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8.)  Előterjesztés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

tárgyú pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: Az Ipolyszögi út felújítására szeretnénk pályázatot benyújtani. Az 
összköltség 85 %-át tudjuk támogatásként igényelni, tehát 15 % önerő is szükséges. Úgy számoltuk, 
hogy maximum 15.000.000.- millió forint erejéig kerüljön benyújtásra az út. 
 
Hart Tibor: Akkor durván 2 millió Ft önerőt szükséges hozzá tenni.  
  
Kárdási Jánosné polgármester: Igen. Én javaslom a pályázat benyújtását. 
 
Hart Tibor: Mindenképpen nyújtsuk be. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: A határozati javaslatot a következő képpen kérem kiegészíteni: 
pályázati alcélt illetően, maximum 15.000.000,- Ft összeg erejéig pályázat kerüljön benyújtásra az 
Ipolyszögi út felújítására vonatkozóan, illetve a pályázat nyertessége esetén saját erőként biztosítja 
a fejlesztési költség 15%-át, azaz maximum 2.250.000,- Ft-ot a 2020. évi költségvetése terhére. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a kiegészített határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

28/2020.(VI.30.) 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 c) pályázati alcélt illetően, 
maximum 15.000.000,- Ft összeg erejéig pályázat kerüljön benyújtásra az Ipolyszögi út 
felújítására vonatkozóan. 
 

2. A Képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén saját erőként biztosítja a fejlesztési költség 
15%-át, azaz maximum 2.250.000,- Ft-ot a 2020. évi költségvetése terhére. 
 

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

 
 
9.) Előterjesztés pályázat benyújtására 

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 3 igen szavazattal elfogadott. 
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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
29/2020.(VI.30.) határozata 

MFP-TFB/2020 számú „Tanya- és falugondonoki buszok beszerzése” tárgyú pályázat  
benyújtásáról 

 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az MFP-TFB/2020 
számú „Tanya- és falugondonoki buszok beszerzése” tárgyú pályázatra falugondonki busz 
beszerzése érdekében - maximum 15 millió forintig, 100%-os támogatottság mellett – pályázat 
kerüljön benyújtásra. 
 

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

 
10.) Egyebek 
 Polgármesteri beszámoló a veszélyhelyzet fennállása alatt tett intézkedésekről 
 Beszámol Kárdási Jánosné polgármester 
 
Kárdási Jánosné polgármester: A vírus helyzet alatt folyamatosan tájékozattam a képviselő-
testületet a szükséges döntésekről illetve kikértem a véleményüket. (A veszélyhelyzet alatt hozott 
határozatok listája a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 

A polgármester a nyílt ülést bezárja. Az ülés zárt ülés formájában folytatódik.  

 
 
 

 
K.m.f. 

 
 

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

              polgármester                     jegyző 


