IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. december 16. napján
megtartott üléséről.
Jelen vannak:

KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester
TAKÁCS GERGELY alpolgármester
TÓTH GÁBOR
HART TIBOR képviselő

Hivatalból jelen van:

DR. VARGA ANDREA jegyző

KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, 5 főből 4 fő van jelen (Aros-Maglódi Melinda képviselő igazoltan van távol).
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:
1.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
2.) Előterjesztés Takács Gergely alpolgármester tiszteletdíjáról való lemondás tudomásulvételére
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
3.) Előterjesztés lakossági használt sütőolaj gyűjtési pont létesítésére vonatkozó szolgáltatási
szerződés megkötésére
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
4.) Előterjesztés szociális támogatások megállapítása iránti kérelmek elbírálására (zárt)
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
Napirendek előtt
Tóth Gábor: Az előző ülésen nem tudtam részt venni. Viszont pár dolog megfogalmazódott
bennem azóta, illetve az elmúlt két évben. Tisztelt Választó Polgárok! Tisztelt Képviselő-testület!
A munkámat próbáltam mindig legjobb tudásom szerint végezni, ezzel segíteni elő a falu fejlődését.
Azonban az elmúlt két évben sokszor úgy éreztem, hogy másoknak fontosabb a polgármester
asszony anyagi gyarapodása, mint a falu fejlődése. Olyan törvénytelenségeknek voltam tanúja, mint
például hűtlen kezelés, szociális támogatásokkal való visszaélés, bércsalás, a lakosság személyes
adatainak nem megfelelő kezelése. Lehetőségeimhez mérten, próbáltam tenni ezek ellen, jeleztem
a szabálytalanságokat, de legtöbbször az illetékesek a homokba dugták a fejüket. Ezektől a
dolgoktól én szeretnék elhatárolódni és a továbbiakban nem szeretnék ennek a testületnek a tagja
lenni. Így hát én is beállok a tisztségükről lemondók sorába. Ezúton szeretném megköszönni a
választóimnak a bizalmat, akik rám szavaztak. További szép estét és Kellemes Ünnepeket Kívánok
mindenkinek. Az ülésről pedig távozok.
dr. Varga Andrea jegyző: Akkor jól értem, hogy a képviselői tisztségéről mond le?
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Tóth Gábor: Így van.
dr. Varga Andrea jegyző: 2022. január 01. napjával szeretne lemondani?
Tóth Gábor: Igen.
Tóth Gábor távozik az ülésről, így a testületi tagok száma 3 főre csökkent.
Napirendek
1.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
Kárdási Jánosné polgármester: Ezt minden évben szükséges elfogadnunk. 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.
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10/2021. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
Ipolyszög Község Önkormányzata költségvetésének 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2.) Előterjesztés Takács Gergely alpolgármester
tudomásulvételére
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

tiszteletdíjáról

való

lemondás

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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74/2021.(XII.16.) határozata
Takács Gergely alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. §. (2) bekezdése alapján
Takács Gergely alpolgármester írásbeli nyilatkozata alapján, a részére megállapított tiszteletdíj
kifizetését megszünteti.
2.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2021.12.31.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
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3.) Előterjesztés lakossági használt sütőolaj gyűjtési pont létesítésére vonatkozó
szolgáltatási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
Kárdási Jánosné polgármester: Megkerestek minket, hogy van ilyen lehetőség, én azt gondolom,
hogy próbáljuk meg, nekünk ez nem kerül semmibe. A tartályt a kultúrháznál helyeznénk ki és a
lakosok oda tudnák elvinni a használt olajat. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e
kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban.
Takács Gergely alpolgármester: Nincs olyan kitétel, hogy zárható helyiséget kell biztosítanunk?
Kárdási Jánosné polgármester: Azt kérték, hogy olyan helyre rakjuk, ami be van kerítve.
Hart Tibor: Két verzió volt, az egyik egy olyan tartály, - ha nem tévedek - ahol magát a folyadékot,
az elhasznált olajat öntöd be. A másik, ahol bele lehet helyezni flakonostul. A második esetben
kérték, hogy rongálásmentes legyen az elhelyezés.
Kárdási Jánosné polgármester: Azért is gondoltam, hogy tegyük a kultúrházhoz, mert ott van
kamera és látnánk is, ha történik vele valami.
Takács Gergely alpolgármester: Januárban kezdődik az építkezés, nem lesz ott útban? Akkor az
építési terület lesz.
Kárdási Jánosné polgármester: Nem tudom.
Hart Tibor: Nem tudom, hogy milyen előírásai vannak ennek a gyűjtő edénynek.
dr. Varga Andrea jegyző: Azért hoztuk be a testületi ülésre ezt az anyagot, mivel meg kellene
jelölni egy civil szervezetet, aki ha minimálisan is, de támogatáshoz jutna.
Kárdási Jánosné polgármester: Ipolyszögön két civil szervezet van az egyik az Ipolyszögi
Sportegyesületet, a másik az Ipolyszögiek Ipolyszögért Egyesület.
Takács Gergely alpolgármester: Én a másodikat javaslom, a sportegyesület kap támogatást az
önkormányzattól.
Hart Tibor: Én is erre gondoltam.
Kárdási Jánosné polgármester: Egyet értek én is.
Hart Tibor: Ez arról szól, hogy rászoktassuk a lakosságot a fáradt olaj leadására. A benzinkutakon
már régóta működik.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, azzal
a kiegészítéssel, hogy az Ipolyszögiek Ipolyszögért Egyesülettel kívánnak támogatási
szerződést kötni (2660 Ipolyszög, Fő út 57.), melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal
elfogadott.
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75/2021.(XII.16.) határozata
lakossági használt sütőolaj gyűjtési pont létesítésére vonatkozó szolgáltatási szerződés
megkötéséről
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1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
szerződéstervezet szerint szolgáltatási szerződést kíván kötni a Biotrans Kft-vel (Székhely:
2045 Törökbálint, külterület 0152/12; Adószám:13834739-2-13; Cégjegyzékszám: 13-09189358) lakossági használt sütőolaj gyűjtési pont létesítésére, a használt sütőolaj és zsiradék
rendszeres és szakszerű elszállítására, valamint megfelelő hasznosítónak vagy
ártalmatlanítónak történő átadására.
2) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt
szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó, jelen határozat mellékletében foglalt
szerződéstervezet szerinti támogatási szerződés támogatottjaként az Ipolyszögiek
Ipolyszögért Egyesület (2660 Ipolyszög, Fő út 57.) jelöli meg.
3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

szerződés megkötése: 2021. december 31
Kárdási Jánosné polgármester

A szociális támogatások megállapítása iránti kérelmek elbírálásáról szóló napirendet zárt
ülés keretében tárgyalja a Képviselő-testület, melynek anyagát külön jegyzőkönyv rögzíti.

A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést.
K.m.f.
/: Kárdási Jánosné :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző
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