IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 18. napján
megtartott közmeghallgatásról.
Jelen vannak:

KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester
JAKUS BÉLA alpolgármester
JAKUS JÓZSEFNÉ
AROS-MAGLÓDI MELINDA képviselő

Hivatalból jelen van:

TUNYOGINÉ DR GÁLIK ÁGNES aljegyző

KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, 5 főből 4 fő van jelen (Hrozina Lénárd képviselő jelezte, hogy késni fog az ülésről).
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat.
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a Képviselő- testület 4 igen
szavazattal elfogadott.
N A P I R E N D:
A közmeghallgatás témája:
1.) Beszámoló az elmúlt egy évben végzett munkáról
2.) Tájékoztatás a Helyi Esélyegyenlőségi Programról
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 2018. december hó 17. napján 16,00 óráig Ipolyszög Község
Önkormányzatához (2660 Ipolyszög, Fő út 2.).
A közmeghallgatás meghívója az Ipolyszögi Községháza hirdetőtábláján az ülést megelőző 15
nappal 2018. november 30-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.) Esetleg van kérdés, vélemény, javaslat?
Molnár Józsefné: Azt szeretném megkérdezni, hogy mikor érkezik meg a fa?
Kárdási Jánosné polgármester: Januárban fogjuk szétosztani a szociális tűzifát.
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Molnár Józsefné: Meg volt az az igényfelmérés a rezsicsökkentés kapcsán, hogy aki fával tüzel az
is meg fogja kapni a 12.000.- forintot. Lehet tudni, hogy abból mikor lesz valami?
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: 2018. október 15-ig lehetett benyújtani az igénybejelentő
kérelmeket azoknak, akik jogosultak voltak rá. Ez a dátum jogvesztő határidő volt, így tehát aki,
akkor nem tette meg a bejelentést az már nem teheti meg. Jelen pillanatban problémás a fa
beszerzése is. Azt tudni kell, hogy a 12.000.- Ft csak a rezsicsökkentést tartalmazza, mint ahogy a
gázzal fűtők esetében is a gáz díjból ezt az összeget írták le. A szállítás költségét ez az összeg nem
tartalmazza. A 12.000.- Ft-ot csak a fa vásárlására lehet fordítani. Jelen pillanatban két cég adott
árajánlatot fabrikett vagy cseppfolyósított gáz tekintetében. Egyelőre még nem vettük fel velük a
kapcsolatot, mert önkormányzati szinten kell megbeszélni, hogy hogyan tudjuk biztosítani a
tüzelőanyagot. A kormányhatározat ami erről rendelkezik azt írja, hogy 2019. december 31-ig kell
elszámolni, de mi azon leszünk, hogy minél előbb megoldást találjunk. Itt az a probléma, hogy ez
az összeg nem tartalmazza a szállítási költséget ez pedig lényeges többletkiadást jelentene az
önkormányzatnak, valamint nem lenne méltányos a gázzal fűtőkkel szemben.
Molnár Józsefné: Sokan adták be az igényüket?
Kárdási Jánosné polgármester: Nem tudom pontosan megmondani hányan adták be az kérelmet.
Molnár Józsefné: Télire kell a fa vagy a szén nem nyáron.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Azon leszünk, hogy minél előbb oda tudjuk adni.
Baráth István: Nándorban meg Cserháthalápon már hordják szét a fát.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Nem szabad összekeverni a szociális tűzifával.
Baráth István: Értem köszönöm.
Kárdási Jánosné polgármester: Van esetleg még kérdés?
Molnár Józsefné: Lenne még egy megjegyzésem a lakástámogatással kapcsolatban. A határozatra
az van írva, hogy minden hónap 5-ig jóváírásra kerül a támogatás, de nem így van. Meg nincs is
rajta minden hónapban.
Kárdási Jánosné polgármester: Rajta kell lennie. Azt tudom nyilatkozni, hogy az önkormányzat
elutalja minden hónapban.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Megragadnám a lehetőséget, hogy pár mondatban
tájékoztassam a megjelenteket a Helyi Esélyegyenlőségi Programról. Az egyenlő bánásmódról és az
Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi
programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.
27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló
2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Ipolyszög Község Önkormányzata
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. Az
önkormányzat a programban elemzi a hátrányos helyzetű csoportok alakulását, az
esélyegyenlőséget segítő célokat, rögzíti a célok eléréséhez szükséges feladatokat, forrásokat és a
végrehajtáshoz szükséges határidőket. Az önkormányzat célként határozza meg, hogy senki ne
tapasztalja a közvetlen és a közvetett diszkriminációt vagy a hátrányos megkülönböztetést, faji,
etnikai, nemzetiségi, vallási, nemi, életkor, családi állapot, fogyatékosság vagy más indok alapján.
Ami még nagyon fontos, hogy azt írja a jogszabály, hogy az a település, aki nem rendelkezik Helyi
Esélyegyenlőségi Programmal az nem vehet részt Európa Uniós vagy Állami költségvetésű
pályázatokon. Ahhoz, hogy az önkormányzat pályázatokon tudjon részt venni, rendelkeznie kell
Helyi Esélyegyenlőségi Programmal. Polgármester asszony éves tájékoztatójában is kiemelte, hogy
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milyen sok pályázat került benyújtásra ez annak is köszönhető, hogy a település rendelkezik ezzel a
programmal. A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásához társadalmi egyeztetésre is szükség
van, ezért gondoltuk, hogy a közmeghallgatás keretében ismertetjük röviden a programot. A
programot öt évente meg kell újítani illetve 2 évente kell felül vizsgálni. Érdemes megnézni a
számadatokat, hogy mi változott az elmúlt 5 évhez képest. Maga a program 5 célcsoportot vizsgál:
1. mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége, 2. a gyermekek helyzete,
esélyegyenlősége, gyermekszegénység 3. a nők helyzete, esélyegyenlősége 4. az idősek helyzete,
esélyegyenlősége 5. a fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége. Statisztikai adattokból levontuk
a következtetéseket vizsgáltuk, hogy az öt évvel ezelőtti adatokhoz képest csökkent illetve
növekedtek-e a mutatók. Egy egy gondolatot emelnék csak ki a programból. A jövedelmi és vagyoni
helyzet tekintetében az a megállapítás szerepel benne, hogy Ipolyszögön - bár az elmúlt időszakhoz
képest valamely mértékben növekedtek a mutatók - még mindig jóval elmaradnak az országos
illetve megyei átlagokhoz képest. Így azt a következtetést tudtuk levonni, hogy ha a településen
nem javul a foglalkoztatás, akkor el fog teljesen szegényedni a lakosság. A közfoglalkoztatás
működik a településen, bár ez is csak átmeneti megoldást nyújt az emberek számára, így a fő cél az
elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedés lenne. Sajnos a segélyek is csak időszakos megoldást
nyújtanak. A munkanélküliek számarányát tekintve a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján
2016. decemberében a munkanélküliség aránya országos átlagban 4,4% volt, a nők esetében 4,5%
míg a férfiak vonatkozásában 4,4% volt. Ipolyszög község területén sajnos az országos átlagot
meghaladó a munkanélküliek aránya férfiak tekintetében 10,3%, a nők esetében pedig 9,9%. A
helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a 46 regisztrált munkanélküli közül 20 tartós munkanélküli. Az
alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága azért nagy probléma, mert minél alacsonyabb
valakinek az iskolai végzettsége annál kevésbé talál olyan munkát, amiből biztonsággal meg tud élni.
Önkormányzatunk a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
alapulvételével alkotta meg a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.)
rendeletét, amely tartalmazza a szociális ellátások típusait. Polgármester asszony tájékoztatójában
részletesen ismertette, hogy milyen jogcímen, milyen összegeket osztott ki az önkormányzat. A
Védőnői Szolgálat 0,5 álláshelyet biztosít az ipolyszögi feladatok ellátására, így a 0-3 éves lakosságra
vetítve nagyon magas az egy védőnői állásra jutó gyermekek száma, így ezen még lehetne
valamelyest javítani. Érdekes adat volt számomra, hogy az idősek száma a településen az országos
átlagnál jobb képet mutat, így elmondhatjuk, hogy nem elöregedő a település. Az idős emberek
foglalkoztatásánál megállapítható, hogy magas az 50 évnél idősebb munkanélküliek száma.
Ipolyszög településen nincs pontos felmérés, statisztikai adat a fogyatékkal élőkről, ezért nem is
lehet pontos elemzést készíteni a fogyatékkal élők helyzetéről, egészségügyi, lakhatási és
foglalkoztatási szükségleteikről. A Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ által
működtetett Támogató szolgálat az önmaguk ellátására nem képes, súlyos fogyatékos látás-, hallás, mozgássérült, autista, értelmi sérült vagy halmozottan fogyatékkal élő emberek és hozzátartozóik
számára nyújt segítséget, többek között pénzbeli ellátásokhoz való hozzájutásban, hivatalos
ügyeinek intézésében, házi, ház körüli munkáiban, bevásárlásban, gondozásában, egészségügyi,
szociális, kulturális és egyéb intézményekbe történő szállításban. Az Önkormányzat tulajdonában
lévő közterületek, járdák, zöldterületek, játszóterek felújítása során folyamatában gondoskodunk az
akadálymentesség biztosításáról. Ha a közmeghallgatást követően a Képviselő-testület elfogadja a
Helyi Esélyegyenlőségi Programot, akkor az elektronikus formában megtalálható lesz a honlapon,
illetve papír alapon is biztosítjuk a hozzáférést helyben a hivatal épületében. Szeretném felhívni a
figyelmet arra is, hogy az önkormányzat Digitális Jólét program keretében segítséget nyújt azon
lakosok számára, akik nem rendelkeznek számítástechnikai tudással, úgyhogy bátran keressék fel a
polgármester asszonyt.
Kovács János: Azt szeretném megkérdezni, hogyha ez a csoport megalakul kikből fog állni és kinek
lesz beleszólási joga?
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Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Ez nem egy csoport, hanem egy program, amit a Képviselőtestület elfogad. Ennek segítségével tud pályázatokat benyújtani. A programban szereplő
megállapításokat a Képviselő-testületnek figyelembe kell vennie.
Kovács János: És ha nem veszi figyelembe?
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Akkor nem kap támogatást.
Kovács János: A segélyezés miatt kérdezem, mert akkor azt is felül lehetne bíráltatni.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Nem nagyon találkoztunk még olyan pályázattal, ami külön
a pénzbeli segélyezésre adott volna lehetőséget. A szociális tűzifa is egy pályázat volt az
önkormányzat sikeresen pályázott rá, de ott ugye központilag határozzák meg, hogy abból ki kaphat
vagy, hogy milyen feltételek mellett adható.
Kovács Jánosné: Olyanra beadhatok segély kérelmet, hogy elveszett a cipőm? És kapok 20.000.Ft-ot?
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Rendkívüli települési támogatási kérelmet be lehet nyújtani.
A benyújtást követően zárt ülés keretében a Képviselő-testület elbírálja a beadott kérelmet.
Kovács Jánosné: Elfogultság. Annyira maguk felé vannak a képviselők, hogy nagyon. Nem nézik,
hogy a hátrányos helyzetűek hogy élnek. Egyszerűen csak eljönnek ide. Ők nem is tudják, hogy mi
hogyan élünk vagy, hogy miért kérem azt a segélyt. Hanem egyszerűen pálcát tör felettünk és nem
látja a napi gondokat. Nem látja azt, hogy nekem bérletet kell vennem, hogy a gyermekemet el
tudjam vinni. Nekem nincs munkahelyem és nem vesznek fel sehova. Amit aljegyző asszony is
kiemelt, hogy mivel nekem nincs iskolám bárhova mehetek, engem nem vesznek fel. Anyukám
meghalt, el kellett temetni, nem nézi meg az én helyzetemet, nem érdekli. Ide leül és pálcát tör az
emberen. Nem vesz tudomást az emberről. Ez annyira bántó, hogy nem nézi meg az én helyzetemet
nem nézi körbe.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Én azt tudom önnek mondani, hogy minden Képviselőtestületi ülésen jelen vagyok. A segélyekről zárt ülés keretében dönt a Képviselő-testület. A
kérelmek egyesével kerülnek elbírálásra, megvizsgáljuk, hogy milyen okból került beadásra.
Rendkívüli élethelyzetekre adható a segély. Az előzőekben már említettem, hogy a település
vonatkozásában sajnos sokan rendelkeznek alacsony jövedelemmel. A segélyezésre csak egy
meghatározott összeg áll rendelkezésre. Sajnos minden alkalommal nem tudunk mindenkinek adni.
Kovács Jánosné: Én ezt elismerem.
Kovács János: De annak lehetne adni rendkívüli települési támogatást, akinek nincs kenyér az
asztalon?
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Igen, de azt is nehéz eldönteni, hogy ki az, aki azt mondja,
hogy nincs kenyér az asztalon és ki az, akinek meg tényleg nincs kenyér az asztalon. A másik
megközelítés, hogy mindig ugyanannak a személynek nem lehet segélyt adni.
Kovács Jánosné: Visszaélnek a hatáskörükkel, mert ez a falu olyan kicsi, hogy már másnap tudom
azt, hogy ki kapott és mennyit. Szemrebbenés nélkül hazudnak a szemünkbe.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Elhiszi nekem, hogyha magának kellene eldöntenie, hogy
ki kapjon segélyt, a másik ember ugyan ezt gondolná magáról? Ez annyira szubjektív.
Kovács Jánosné: Csak ez olyan, hogy nekem elveszik a cipőm beadom a segélyt mire megkapom
a segélyt előkerül a cipő azért, mert nekem keresztgyerek meg rokon.
Jakus Józsefné: Ezt fejezzük be. Nem kapott senki 20.000.- Ft-ot cipő elvesztése miatt, ne állíts
olyat, ami nem igaz.
Kovács Jánosné: Nem fejezem be.
Jakus Józsefné: Nem a segélyből kell megélni. Dolgozni kell.
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Kovács Jánosné: A kereszt gyerekeknek meg a rokonságnak adni 20.000.- Ft-ot, mert elveszett a
cipője. Hát szégyellhetitek magatokat.
Jakus Józsefné: Mond meg, hogy ki adott 20.000.- Ft-ot?
Kovács Jánosné: Elmondja magáról, hogy Képviselő-testületi tag és a segélyezés a legnagyobb
gond a testületi ülésen. Meg nem adnak segélyt, amit most is mond, hogy el kell menni dolgozni.
Meg azt mondja, hogy majd én meg fogom mutatni, hogy itt nem lesz segély osztás.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Elnézést, ön kapott ebben az évben segélyt?
Kovács Jánosné: Igen kaptam.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Nem egy személy dönt a segélyekről, hanem a Képviselőtestület.
Jakus Józsefné: Szeretném megkérdezni, hogy ki kapott 20.000.- Ft-ot cipőre?
Kovács Jánosné: Egyes családokat nagyon tudtok pártolni. Meg le tudják szavazni. Meg kellene
nézni, hogy ki mennyiből él meg, hogy mi a helyzetük. Itt nincs lehetőség.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A másik oldalról meg azt tudom elmondani, hogy az
önkormányzatnak sincsen arra lehetősége, hogy folyamatosan támogasson családokat vagy egyes
személyeket. Ön is kapott segélyt. A Képviselő-testület próbál arra is odafigyelni, hogy ne mindig
ugyan azok a személyek kapjanak segélyt. Az sem méltányos, hogy mindig ugyan azok kapjanak.
Kovács Jánosné: Én ezt értem. Meg nem segítenek polgármester asszonynak, mindig ő kapja meg
a mi haragunkat, mert egyikőjük sem mer ide állni, ha leszavaz engem vagy a cigányságot, hogy
másnap elmondja neki mi a véleménye és miért nem adott.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Nem is kell elmondania.
Kovács Jánosné: Már hallottuk vissza a buszon az ő véleményét.
Jakus Józsefné: Milyen buszon?
Kovács Jánosné: Igen a buszon hallottuk vissza a véleményed! Örülünk, hogy ilyen polgármester
asszonyunk van, mert ő ki áll értünk, nem csalódtunk benne. Ő egyedül van, mert őt leszavazzák.
Ő van velünk napi szinten ő találkozik a mi helyzetünkkel. Ő tudja a legjobban, hogy milyen a mi
helyzetünk.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Az a baj, hogy nagyon sokan élnek rossz anyagi
körülmények között. Én elismerem az ön rossz helyzetét, de biztos vagyok benne, hogy számtalan
más ember is él itt ebben a faluban, aki hasonlóan rossz helyzetben van, mint ön. Nincs annyi pénze
az önkormányzatnak, hogy folyamatosan segélyt biztosítson minden rászorulóknak. Az
önkormányzat próbál másképpen is segíteni például itt van a közfoglalkoztatási is.
Jakus Józsefné: Igen csak az sem működik rendesen, mert nem dolgozzák le rendesen a
munkaidejüket.
Kovács Jánosné: Mindig el lett végezve a feladat, amit kiadtak.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Tény, hogy volt munkaügyi ellenőrzés és azt a megállapítást
tették, hogy az ellenőrzés idején nem voltak megtalálhatóak a közfoglalkoztatottak és ezért azt
mondták az önkormányzatnak, hogyha nem változtat ezen, nem veszi szigorúan, akkor vissza kell
fizetnie az összes pénzt, amit a közfoglalkoztatásra kapott. Ez nem játék, mivel a közfoglalkoztatott
nem csak a saját pénzével játszik, hanem a közfoglalkoztatási program egészével, mert így senkit
nem tudnak majd foglalkoztatni.
Molnár Józsefné: Én azt szeretném megkérdezni, hogy a közfoglalkoztatottak mit nem csinálnak
meg?
Jakus Józsefné: Én nem azt mondtam, hogy nincsen elvégezve a feladat, hanem hogy nincs
betartva a 8 órás munkaidő.
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Kovács Jánosné: Mert te csak bántani tudsz minket.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Inkább beszéljünk arról, hogy milyen jó, hogy elkészült a
közösségi ház tetőszerkezete.
Kovács Jánosné: Igen nagyon örülünk neki, hogy ezt is megélhettük. Nagyon szép lett.
Kárdási Jánosné polgármester: Ha lesz pályázati lehetőség a belső teret is szeretnénk felújítani.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Így könnyebb lesz további pályázatokat benyújtani. Eddig
az volt a probléma, hogy nem volt használható az épület.
Kovács Jánosné: Nagyon örülünk annak is, hogy a buszmegállók meg lettek csinálva.
Kárdási Jánosné polgármester: Ha nem várható több kérdés köszönöm mindenkinek a részvételt.

A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.

k.m.f.

/: Kárdási Jánosné :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző
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