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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 30. napján 

megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester 
     TAKÁCS GERGELY alpolgármester 

 AROS-MAGLÓDI MELINDA 
 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 (Tóth Gábor képviselő úr igazoltan van távol).  Megkérdezi, 
hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat. 
 
A polgármester javasolja a „Balassagyarmati Központi Óvoda házirendje módosításának 
jóváhagyásáról” című napirendi pont felvételét (szóbeli előterjesztés), amit 8. napirendi pontként 
tárgyalnak meg, melyet a Képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosítással együtt, melyet a 
Képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 
 
N A P I R E N D: 
 

1.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1 /2021. 
(II.15.) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési 
szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok 2022. évi belső 
ellenőrzési tervének jóváhagyására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
3.) Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) számú 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

4.) Előterjesztés a Balassagyarmati térségi klímastratégia elfogadására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
5.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzatának Ipolyszög Község Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

6.) Előterjesztés Élhető települések TOP_Plusz-1.2.1-21 pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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7.) Előterjesztés gépjármű vásárlására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

8.) Előterjesztés Balassagyarmati Központi Óvoda házirendje módosításának jóváhagyásáról 
(szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
9.) Előterjesztés szociális támogatások megállapítása iránti kérelmek elbírálására (zárt) 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 
Napirendek előtt 
 
Takács Gergely alpolgármester: Tavasszal megváltozott a munkahelyem, egyéni vállalkozó lettem. 
Ezért sokkal kevesebb szabad kapacitásom van. Erre való tekintettel szeretnék lemondani az 
alpolgármesteri tiszteletdíjamról 2021. december 31. napjával.   
 
dr. Varga Andrea jegyző: A tiszteletdíj lemondás rögzítve lesz a jegyzőkönyvben. 
 
Hart Tibor: Én ezen most meglepődtem, de korrektnek tartom. Számomra ez egy pozitív dolog. 
Tehát az alpolgármesteri tisztséged megmarad, viszont az ezzel járó tiszteletdíjról lemondasz. 
 
Takács Gergely alpolgármester: Igen.  
 
Kovács Jánosné szót kért. 
 
Kárdási Jánosné polgármester megadja a szót. 
 
Kovács Jánosné: Szeretném megkérdezni a képviselő-testületi tagokat, hogy emlékeznek arra, 
hogy azt mondták, hogyha Takács Gergely alpolgármester lemond a tiszteletdíjáról, akkor a testületi 
tagok is lemondanak az ő tiszteletdíjukról.  
 
Takács Gergely alpolgármester: Ez tőlem független, én nem ezért mondtam le. 
 
Hart Tibor: Igen, ha jól emlékszem ezt én mondtam. Ezt én tartom is, ha minden testületi tag 
lemond róla. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Tudomásul vettük Takács Gergely alpolgármester tiszteletdíjáról 
való lemondását. Én úgy gondolom, hogy a képviselő-testületi tiszteletdíjról, akkor beszéljünk, ha 
minden tag jelen van. 
 
Napirendek 
 
1.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1 

/2021. (II.15.) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletének 
módosítására második alkalommal kerül sor. A Kulturális rendezvényeink megtartásakor a 
korábbiakban vagy béreltünk, vagy más önkormányzattól kölcsönkaptunk rendezvény sátrat. Most 
lehetőségünk van arra, hogy a közművelődési tevékenység idén megemelt támogatási összegéből a 
fel nem használt összeget, saját sátor vásárlására fordítsuk. Valamint idén a pandémia miatt, nem 
tervezünk karácsonyváró rendezvényt tartani, ezért az arra szánt összeget inkább Mikulás-csomag 
és szaloncukor vásárlására és szétosztására fordítanánk. Van esetleg kérdés ezzel kapcsolatosan. 
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Hart Tibor: Egyértelmű volt, nincs kérdésem.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet 
a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2021. (XII. 03.) önkormányzati rendelete 

Ipolyszög Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1 /2021. (II.15.) 
rendeletének módosítására  

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó 
költségvetési szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó 
önkormányzatok 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: Ez egy jóváhagyás. 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 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

49/2021.(XI.30.) határozata 
Balassagyarmat Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei, a 

Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok 
2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

 
1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város 

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal 
és a hozzá tartozó önkormányzatok 2022. évi belső ellenőrzési tervét a határozat mellékletében 
foglalt tartalommal jóváhagyja.  

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős:   dr. Varga Andrea jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 

3.) Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 
3/2015.(II.26.) számú önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: A Rendelet 15/C §-a a természetben nyújtott élelemiszer 
támogatásról, annak (3) pontja a támogatás mértékéről szól, ezt az értéket szükséges módosítanunk. 
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 4 igen szavazattal elfogadott. 
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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2021. (XII. 03.) önkormányzati rendelete 
a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 

4.) Előterjesztés a Balassagyarmati térségi klímastratégia elfogadására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: 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 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

50/2021.(XI.30.) határozata 
a Balassagyarmati térségi klímastratégia  

elfogadásáról 
 
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt 

tartalommal elfogadja a Balassagyarmati térségi klímastratégia c. dokumentumot. 
 

2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntéshez kapcsolódó egyéb szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

 
5.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzatának Ipolyszög Község Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester Ipolyszög Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Elnöke 
kezdeményezte, hogy biztosítsunk számukra, egy helyiséget ahol tudják fogadni az ügyfeleket és 
intézhetik az ügyeiket. Én felajánlottam a könyvtári helyiséget számukra. Ezért, szükségessé vált az 
együttműködési megállapodás felülvizsgálata. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e 
kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 

Hart Tibor: Az előterjesztésben olvashattuk, hogy keddi és csütörtöki napokon 08:00 órától 12:00 
óráig használhatják. A feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelve, 
továbbá az irodahelyiség fenntartási költségeit az Önkormányzat viseli. Az iroda működtetéséhez 
szükséges laptopot a roma nemzetiségi önkormányzat biztosítja. Ezzel kapcsolatban nekem 
nincsen ellenvetésem. Én azt kérem, hogy a helyiség állapotára figyeljenek oda.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
51/2021.(XI.30.) határozata 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Ipolyszög Község Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás elfogadására 

 

1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja Ipolyszög Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával megkötésre 
kerülő együttműködési megállapodást. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: 2021. 12. 17.  
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
Kovács Jánosné szót kért. 
 
Kárdási Jánosné polgármester megadja a szót. 
 
Kovács Jánosné: Mi ezt nem fogjuk elfogadni. Ti eldöntitek, hogy mi mikor és melyik napokon 
lehetünk ott, ez nekünk nem felel meg. Amikor ezt az irodát kértük, akkor volt az a megállapodás, 
hogy keddi és csütörtöki napokon 08:00 órától 12:00 óráig használhatjuk. Ezért is kértük a 
könyvtárat. Mi azt szeretnénk, ha nekünk lenne egy saját irodánk. Abban a helyiségben ne legyen 
semmilyen más funkció. Az csak a miénk legyen, akkor használhassuk, amikor csak kedvünk tartja. 
Két év alatt nem tudott nekünk kialakítani egy helyiséget az önkormányzat.  

 
Hart Tibor: Az, hogy Ivettnek van saját irodája, az természetes, hiszen ő a polgármester ez a 
munkájához tartozik. Én annak örülnék, ha minél több időt töltene itt, ugyanis ezért veszi fel a 
fizetését. Ezzel szemben nektek nem ez a fő állásotok! Ha jól tudom, az önkormányzatnál 
dolgoztok közfoglalkoztatásban. Nem az ellen vagyok, hogy legyen irodátok, mert ha jár, akkor jár. 
Azzal viszont nem értek egyet, hogy bármikor, ugyanis van munkahelyetek és munkaidő keretetek, 
amit ki kell tölteni. Nekem is van egy munkahelyem, ahol meg van határozva a munkaidő.   
 
dr. Varga Andrea jegyző: Van egy hatályos együttműködési megállapodásuk, ami törvényes 
keretek között biztosítja mind Ipolyszög Község Önkormányzata mind Ipolyszög Község Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata működését, valamint az együttműködés feltételeit. Ez egy módosítási 
javaslat, amihez az kell, hogy mind a két fél elfogadja. Ha nem fogadja el, akármelyik fél a 
módosítást, akkor az eredeti aláírt együttműködési megállapodás marad érvényben. Vagyis minden 
úgy marad, ahogy eddig volt.  

 
6.) Előterjesztés Élhető települések TOP_Plusz-1.2.1-21 pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Szeretnénk benyújtani az Élhető települések TOP_Plusz-1.2.1-21 
pályázatot, maximum 40 millió Ft-os keretösszeggel, a Kultúrház befejezéséhez kapcsolódó 
munkák elvégzésére. A pályázat benyújtásával, az ahhoz kapcsolódó pályázatírói, bonyolítói 
tevékenységgel a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft-t bíznánk meg. 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 4 igen szavazattal elfogadott. 
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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

52/2021.(XI.30.) határozata 
Élhető települések TOP_Plusz-1.2.1-21 pályázat  

benyújtásáról  

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani 
Élhető települések TOP_Plusz-1.2.1-21 pályázat keretében felhívásra, 100%-os 
támogatottsággal. 

 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt pályázat benyújtásával, az ahhoz kapcsolódó 

pályázatírói, bonyolítói tevékenységgel a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaságot (cgj.: 12 09 009526; székhely: 2687 Bercel, Béke út 1.) 
bízza meg. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt pályázat 
benyújtásával kapcsolatos megbízási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

 
7.) Előterjesztés gépjármű vásárlására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: Tudom, hogy ez elég kényes téma, ismerem mindenki véleményét, 
de tényleg nagyon rossz állapotban van a gépjármű. Sokat gondolkodtam azon, hogyan tudom 
megoldani ezt a problémát. Az is eszembe jutott, hogy a falubusszal oldjam meg, de képtelenség 
állandóan összeegyeztetni a falugondnok és az én feladataimat. Szerintem szükség van rá.  
 
Takács Gergely alpolgármester: Nekem ezzel kapcsolatosan ugyan az a véleményem, mint a 
klímaberendezés beszerzésénél, az önkormányzat tulajdona lesz, értéket képvisel. Nyilván 
amortizálódik és a használattól csökken az értéke, de az az autó, ami most van az borzasztó 
állapotban van.  
 
Hart Tibor: Igen, értjük és látszik is. Gondolom nem fogtok meglepődni a véleményemen. 
Egyetértek alpolgármester úrral abban, hogy ha van olyan eszköze az önkormányzatnak, ami értéket 
tud képviselni az hasznos tud lenni. Ezt viszont én más szempontból közelítem meg. A Fiat Punto 
egy romhalmaz azt értékesíteni nem lehet, nincs is miről beszélni ezzel kapcsolatosan, szerintem. 
Ettől függetlenül azt gondolom, hogy nem biztos, hogy az lenne a megoldás, hogy egy használt 
gépjárművet vásároljunk. Főleg úgy, hogy amit korábban is mondtam, hogy a teljes költségtérítést 
is megkapod emelet, hanem inkább azt tartanám ésszerűnek, van egy falubuszunk annak van egy 
fenntartási költsége és van egy falugondnokunk is, aki felveszi a fizetését és nem tölti ki a 
munkaidejét. Ezt kellene össze hozni. Oldja meg, hangoljátok össze az időbeosztásotokat.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Nem az a baj, hogy nem fér bele az idejébe, hanem összeegyeztetni 
az időbeosztásunkat. Ha délelőtt elmegy bevásárolni, vagy beviszi az időseket orvoshoz és nekem 
meg szólnak, hogy mennem kell Balassagyarmatra a Hivatalba, akkor mit csinálok? Nekem egy kicsi 
olcsó kocsi kell, amivel tudom intézni az ügyeket.  
 
Hart Tibor: Engem nem kell meggyőzni, mindenkinek van egy saját véleménye, úgy is szavazás 
lesz. Én továbbra sem támogatom ennek az autónak a vásárlását. Ebben a felállásban, ebben a 
formában semmiképpen. Nem az autó ellen vagyok, hanem az ellen vagyok, hogy autó is 
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költségtérítés is és minden egyéb. Ez ebben a formában túl sok egy ilyen kis településnek. Ez az én 
véleményem. 
 
Takács Gergely alpolgármester: Ez a költség eddig is megvolt, ezzel az autóval, legalábbis én ezt 
gondolom.  
 
Hart Tibor: Ezt az autót sem szerettem.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Igen, tudjuk.  
 
Takács Gergely alpolgármester: Én továbbra is azt gondolom, hogy ez egy fejlesztés.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Ha megszavazzák, akkor meg kell határozni egy felső keretet, ami az 
1.200.000 és 1.500.000.- forint közötti értékben benne van. Továbbá, költségvetés módosítás is 
szükséges lesz.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Szeretném megjegyezni, hogy ez az összeg, rendelkezésre áll, 
hiszen nem lett felhasználva a garázs megépítésére. Mennyi legyen a felső határ? 
 
Takács Gergely alpolgármester: 1.200.000- Ft 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, azzal 
a kiegészítéssel, hogy legfeljebb 1.200.000- Ft összeg erejéig vásárolhasson gépjárművet, melyet a 
Képviselő-testület 1 nem 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

53/2021.(XI.30.) határozata 
gépjármű vásárlásáról 

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés terhére 

legfeljebb 1.200.000.- Ft összeg erejéig használt személygépkocsit kíván vásárolni, melyet 
Kárdási Jánosné polgármester rendelkezésére bocsát személyes használatra az önkormányzat 
ügyek intézése céljára. 
 

2. A Képviselő-testület az Ipolyszög Község Önkormányzata tulajdonát képező Fiat Punto 
típusú, JUA-874 forgalmi rendszámú személygépkocsi értékesítését határozza el. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2021. december 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
             dr. Varga Andrea jegyző 

 
8.) Előterjesztés Balassagyarmati Központi Óvoda házirendje módosításának 

jóváhagyásáról (szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: Ez a határozat arról szól, hogy változik az óvoda nyitva tartása.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: 2021. 11. 10. napján Ipolyszög Község Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat közmeghallgatást tartott. A közmeghallgatáson volt egy kezdeményezés, hogy az 
Ipoly-parti Csipcsirip Tagóvoda – ipolyszögi tagóvoda - 16:00 óráig legyen nyitva. Ezt a szülők és 
a Központi Óvoda vezetője Knyazoviczkiné Rutai Gabriella is jóváhagyta. A javaslat azért merült 
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fel, mert 16:00 óráig minden szülő elvitte a gyermekét, ezért feleslegessé vált, hogy 16:00 óra után 
még ott maradjanak az óvónők. Ehhez szükséges a házirend módosítása. Természetesen, ha 
szükségessé válik, vissza tudjuk állítani az eredeti állapotra.   
 
Hart Tibor: Az óvodával kapcsolatos kérdésekben azt gondolom, hogy a szülők a legilletékesebb 
személyek. Ha ez nekik megfelel, akkor én támogatom.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

54/2021.(XI.30.) határozata 
Balassagyarmati Központi Óvoda házirendje módosításának 

jóváhagyásáról 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal egyetért a Balassagyarmati Központi Óvoda házirendjének módosításával. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és az intézmény vezetőjét, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

       Határidő: folyamatos 
     
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 :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
              polgármester                     jegyző 
 


