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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 30. napján 
testületi ülés keretében tartott közmeghallgatásáról. 
 
Jelen vannak: KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester 
     TAKÁCS GERGELY alpolgármester 

 AROS-MAGLÓDI MELINDA 
 HART TIBOR képviselő 

  
HIVATALBÓL JELEN VAN: dr. Varga Andrea jegyző 

  Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
                                       Balázsné Cervenák Ildikó osztályvezető  
                                                  Szikora Péter pénzügyi osztályvezető      
                                                   
LAKOSSÁG RÉSZÉRŐL MEGJELENT SZEMÉLY: Csatolt jelenléti ív szerint 
                            
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 szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a Képviselő- testület 4 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
A közmeghallgatás témája: 
 
Beszámoló az elmúlt évről 
 
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.  
 
Azon lakosoknak, akik a közmeghallgatáson személyesen nem tudnak részt venni, lehetőséget 
biztosítottunk, hogy közérdekű kérdéseiket, javaslataikat, véleményüket írásban 2021. november 
hó 29. napján 16,00 óráig juttassák el Ipolyszög Község Önkormányzatához (2660 Ipolyszög, Fő 
utca 36. szám). Írásban benyújtott kérdéseikre, észrevételeikre a közmeghallgatást követő 30 napon 
belül írásban válaszolunk. 
 
A hirdetményben megjelölt időpontig egyetlen egy kérdés, vélemény sem érkezett a testülethez. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Köszöntök minden megjelentet. A közmeghallgatás témája 
Ipolyszög Község Önkormányzatának az elmúlt évi beszámolója. Vázlatszerűen próbáltam 
összegyűjteni a fontosabb adatokat: 
 Az eltelt egy év megvalósult teljesítései a pályázatok tükrében: 
1. A Belügyminisztériumi pályázaton elnyert összeg az út aszfaltozására 11 154 000 Ft – az 

Ipolyszögi út teljesen végig megújult, új aszfaltot kapott. 
2. Falunapi rendezvények megvalósítására 1 000 000 Ft – melyet a két sztárfellépő díjazására és 

egyéb költségekre a falunapi rendezvényen fordítottunk. 
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3. Szociális tűzifatámogatásra 4 496 000 Ft – mely szétosztásra került. 
4. Országos fásítási programban 25 db nemes díszfát (juhar és kőris) ültettünk el a Halász utcában 

és a temető előtti utak kereszteződésénél, hogy környezetünket szebbé, élhetőbbé, egészséges 
környezetté varázsoljuk. Szeretnénk, ha az ott lakók is gondoznák és ápolnák a csemetéket. 

5. Az idei évben folyamatban van a kultúrház megújulási előkészületei az energetikai területeken. 
Még az idén szeretnénk pályázatot benyújtani a külső burkolatok elvégzésére, mely takarja a 
szigetelést és a vakolást. 
Várunk az út és a csapadékvíz elvezetésére a Temesvár és a Halász utcákban. 
Reméljük mihamarább kiírásra kerül. 

A segélykeret is szétosztásra került az alábbiak szerint: 

 Új lakást vásárló és felújító támogatása 
 Temetkezési támogatás 
 Tűzifa támogatás 
 Idős korúak egyszeri támogatás 
 Helyijárati bérletek támogatása 
 Tanévkezdési támogatás 
 Felsőfokú tanulmányok támogatása 
 Intézményben tanulók szociális támogatása 
 Köztemetés 
 Gyógyszersegélyek 
 Évente egy alkalom a lakhatással kapcsolatos költségek támogatása 
 Lakhatási támogatás 
 Természetben nyújtott élelmiszerjegyek 
 Szabadidős tevékenységekhez nyújtott támogatás. 

Próbáljuk a jövőben a támogatottak körét bővíteni, hogy még többen jussanak támogatási 
forráshoz. 

Falugondnok – státuszt nyertünk állami finanszírozással, mely központilag meghatározott 
munkaköri leírást tartalmaz. 
Továbbra is működtetjük az arra rászoruló, faluban élő gyermekek számára a iskolai és óvodai 
szünetekben az étkeztetést. 
 
Covid helyzetről az év folyamán:  
Sajnos a pandémia sok mindent felülírt. Próbáltunk mindig az előírásoknak és a szabályoknak 
megfelelni. A lakosságot is súlytotta a betegség, igazat megvallva nem mindig kaptunk róla időben 
értesítést. Ez azzal járt, hogy a kontakt személyek későn értesültek a lehetséges megfertőzésről. Úgy 
érzem megelőzhető a baj, ha őszintén beszélünk róla, és betartjuk az előírt szabályokat. A rászoruló 
betegek, idősek kéréseinek, igényeinek mindig próbálunk eleget tenni az orvosi ellátást, vizsgálatot 
tekintve. Gyógyszeríratás, gyógyszer beszerzés, bevásárlás stb. 
Ezután is arra törekszünk, hogy a falu lakoságának racionális igényeit a tőlünk telhető módon 
maximálisan kielégítjük.  
A közmunkaprogramban dolgozók próbálják a faluban adódó feladatokat (tereprendezés, takarítás) 
végezni, több-kevesebb sikerrel. Sajnos akadnak olyanok is, akik a munka könnyebbik végét fogják 
meg, hamarabb befejezik a rájuk bízott feladatokat. 
Magyar közmondással élve, - Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik! – próbálok és próbálunk a 
jövőben jobban odafigyelni, kommunikálni, és Ipolyszög lakóinak az érdekeit szolgálni. 
Köszönöm, hogy meghallgattak! Van esetleg valakinek egyéb kérdése, hozzászólása? 
 
Oláh Lászlóné: Szó volt az utak felújításáról. A településen a legtöbb út aszfaltozva van, de a 
Dévér utca nincs, pedig szerintem az van a legrosszabb állapotban. Tele van gödörrel azokat pedig 
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csak feltöltik és ez nem megoldás. Minden tönkremegy és ha nagyobb eső esik, akkor az befolyik a 
házakba. Úszik a ház és az udvar is.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Tudom, hogy mi a probléma, én is járok arra. Próbáljuk szépen 
sorba megcsináltatni az utakat. A Temesvár utca aszfaltozása fontosabb, mivel nagyobb forgalmat 
bonyolít le és a temetőt is arról az utcáról lehet megközelíteni.  

 
Oláh Lászlóné: A Dévér utcában is laknak. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Félreértettél, nem azért nincs megcsinálva a Dévér utca, mert nem 
laknak ott, természetes, hogy azt az utat is meg kell csinálni. Elsősorban azokat az utakat szeretnénk 
felújítani, amit többen használnak, jobban hasznosulnak. Nagyon sok követ vitettem oda, hogy 
enyhítsük a problémát, tudom, hogy egy idő után az is kimosódik. Azon leszünk, hogy az az utca 
is meg legyen csinálva. 
 
Takács Gergő alpolgármester: A Dévér utcában a környezetre is oda kellene figyelni, sok szemét 
van a házak körül. 
 
Bogdán Ernő: Én elvitettem onnét minden szemetet.  
 
Szőrös Csabáné: Én segítséget szeretnék kérni, 2017. év óta megy a villany bekötésem. Hart Tibor 
képviselő úr sokat segített ezzel kapcsolatosan, mivel polgármester asszony azt mondta, hogy nem 
csak ő van egyedül a testületben. Elmentem Hart Tibor képviselő úrhoz, aki azt nyilatkozta, hogy 
nem mondja meg kitől hallotta, de rengeteg tartozás van a házamon az ÉMÁSZ felé. Pedig ez nem 
igaz. 5 kiskorú gyermek él ott velem, a mai napig nincs villanyszolgáltatás a házban. Ez így nem jó. 
Folyamatosan intézkedek az ÉMÁSZ-nál, de ő átirányít, hogy előbb a szerelővel kell beszélnem. A 
szerelő nem foglalkozik velem, az ÉMÁSZ folyamatosan elküld. Én egy egyszerű ember vagyok. 
Azt szeretném kérni, hogy segítsenek ennek az ügynek a megoldásában.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Én próbáltam segíteni ebben. Számtalanszor beszéltem a 
villanyszerelővel, mindig azt az ígéretet adta, hogy fog jönni és megszereli, ami ehhez szükséges. 
Ennél többet nem tudtam tenni.  
 
Hart Tibor: Azt szeretném tisztázni, hogy nem én intéztem el, csak felvetettem a képviselő 
testületnek és a képviselő testület közösen döntött ezzel kapcsolatosan, szóval még véletlenül sem 
az enyém az érdem, hanem azt gondolom, hogy a többieké is. Ami viszont problémás az az, hogy 
az ÉMÁSZ-nál nem egyszerű az ügyintézés. Ugye a lekötés előtt volt villanyotok, nem mindegy, 
hogy milyen módon lett lekötve. Ennek utána kellene járni. A közelmúltban én is próbáltam ügyet 
intézni az ÉMÁSZ-nál, de oda lehetetlen bejutni. A szolgáltatónál viszont csak a tulajdonos járhat 
el, a saját ügyében. Nektek kellene megtudni, hogy nálatok ki van építve a hálózat, vagy egy teljesen 
új hálózatot kell kiépíteni. Fel tudják-e tenni újból a villanyórát, vagy nem tudják feltenni. Ebben 
senki más nem fog tudni eljárni, csakis a tulajdonos. Nem állnak szóba senki mással.  
 
Szőrös Csabáné: Fel tudják tenni az órát, mert van egy térkép a házról és oda fogják feltenni az 
órát, ahol korábban volt. A szerelő már meg is nézte a felületet, hogy hogyan tudja majd megcsinálni 
a villanyórát. A doboz ugyanott marad, ahol most is van.  
 
Takács Gergő alpolgármester: Tehát, ha jó értem, minden megvan, csak vissza kellene kapcsolni 
az órát.  
 
Hart Tibor: És mi az, amiben mi tudunk neked segíteni? Akkor most elvileg van egy villanyszerelő, 
aki ezt átnézi, vagy mire kell a villanyszerelő? 
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Szőrös Csabáné: A szolgáltató azt ígérte, hogy küld egy papírt két hónapon belül azzal kell majd 
visszamennem és így fogják bekötni az áramot, de már rég eltelt a két hónap. A szerelőt is hívtam, 
de ő csak annyit mond, hogy menjek be az ÉMÁSZ-hoz.  
 
Bogdán Ernő: Én úgy tudom, hogy ez úgy működik, hogy a villanyszerelőtől kell egy igazolás, ami 
arról szól, hogy minden rendben van és visszaköthetik az áramot, ezzel kell bemenni a 
szolgáltatóhoz és az ÉMÁSZ mindent rendben talál, akkor kiküldi a saját embereit, hogy kössék 
vissza az áramot. Abban tudtok segíteni, hogy beszéljetek a szerelővel, hogy állítsa ki ezt az 
igazolást.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Igen, de én már ezerszer beszéltem a villanyszerelővel. Azt 
mondta, hogy majd jönni fog, ettől nem tudok többet tenni.  
 
Hart Tibor: Tudjuk azt, hogy ki ez a villanyszerelő? 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Szőrös Csabáné adta meg a számát, én nem ismerem az illetőt.  
 
Hart Tibor: Szeretném elkérni a villanyszerelő számát és megígérem, hogy beszélni fogok vele. 
Ettől többet nem ígérek. Ez nem azt jelenti, hogy el tudjuk intézni, hogy holnap jön a szerelő, de 
megígérem, hogy felhívom és megkérdezem tőle, hogy mi az akadálya annak, hogy elmenjen 
hozzátok. 
 
Szőrös Csabáné: Még egy kérdés, amikor kapjuk a szociális tűzifát, miért van kihangsúlyozva, hogy 
ingatlanonként csak egy valaki veheti igénybe. Polgármester asszony pontosan tudja, hogy nálunk 
három család is él. A három családból miért csak egy részesül szociális tűzifában? 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Azt, hogy ki és milyen feltétellel kaphat szociális tűzifát, azt a 
szociális rendelet szabályozza.  
 
Hart Tibor: Ez eddig nem így volt, most lett módosítva a rendeletünk. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Igen, eddig családonként adtuk.  
 
Szőrös Csabáné: Mikor lett módosítva a rendelet? 
 
Hart Tibor: Pontosan nem tudom megmondani melyik ülésen döntöttünk róla, de nem olyan 
régen. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Talán nyár végén döntöttünk róla. 
 
Szőrös Csabáné: Ugyan ez van az élelmiszer csomaggal is, azt is csak egy kaphatja meg. A két 
gyermekem megint nem kap, pedig külön család. 
 
Balázsné Cservenák Ildikó osztályvezető: A szociális tűzifával kapcsolatosan én azt szeretném 
mondani, hogy az teljesen igazságtalan lenne, hogyha családonként adnánk a tűzifát, hiszen a 
kifűtendő ingatlan nagysága számít. 
 
Bogdán Ernő: Szeretném, ha visszatérnénk a Dévér utca problémára, a településen több utca meg 
lett csinálva, ezek közül melyik volt még olyan rossz állapotban mind a Dévér utca? Vagy a másik 
probléma, hogy olyan rossz állapotban van az az utca, hogy az autókat folyamatosan szerelőhöz 
kell hordani, mert tönkre teszik a kátyúk. A harmadik problémám: már közel három hónapja 
beadtam egy segély kérelmet, arról a mai napig nem kaptam semmilyen visszajelzést.  
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Kárdási Jánosné polgármester: A mostani kérelmek között láttam a nevedet. Minden kérelmet 
bejuttatunk az ügyintézőhöz, tudomásom szerint, te nem adtál be az elmúlt hónapokban kérelmet.  
 
Hart Tibor: Biztos, hogy eddig nem láttuk tőled beadott kérelmet, mostani anyagban van. 
 
Bogdán Ernő: Lenne még egy kérdésem: a közfoglalkoztatással kapcsolatosan, én szerettem volna 
jelentkezni, de te mindig azt mondod, hogy nincsen hely. Azt szeretném megtudni, hogy ki dönti 
el, hogy kit vesztek fel? A képviselő-testület, vagy a polgármester asszony? 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Az önkormányzat dönti el.  
 
Bogdán Ernő: A Dévér utcába legalább hozathatna polgármester asszony követ.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Nagyon sok követ vitettem már oda, ezzel nem oldódik meg a 
probléma.  
 
Hart Tibor: A Temesvár utcában is van probléma. A temetőtől lezúdul a víz, ezt én jeleztem 
polgármester asszonynak. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Próbálunk mindenkinek segíteni, de egyszerre nem tudunk 
mindent megoldani.  
 
Hart Tibor: Ha arra gondol, hogy nem az az út lesz megcsinálva, ami a legsürgősebb azzal egyet 
értek.  
 
Takács Gergely alpolgármester: Azt szeretném elmondani, hogy csak olyan út felújítására tudunk 
pályázatot beadni, ahol már van útalap. 
 
Hart Tibor: Ez így van. 
 
Oláh László: Én azt szeretném megkérdezni, hogy miért szűnt meg az iskolás gyerekek szállítása 
a falubusszal? Ez egy nagyon jó ötlet volt, nem fáztak, biztonságban voltak.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Több dolog is közrejátszott, az egyik az az volt, hogy a 
falugondnoknak van egy munkaideje, ami 8 óra és sajnos nem fért bele, a második, hogy mi alapján 
választod ki a gyerekeket, ki az a 9 gyermek, akit el tud vinni a falubusz. A többi ugyanúgy oldja 
meg, ahogy eddig? 
 
Oláh László: Akkor vegyetek fel egy sofőrt, aki ezt csinálja.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Ez nem így működik. Ráadásul van egy busz, ami kifejezetten egy 
iskolás járat és csak Ipolyszögig jön ki az iskolás gyerekekért. Én azt is megértem, hogy nektek ez 
egy jó megoldás volt. 
 
Kovács János: Én is szeretnék kérdezni valamit polgármester asszonytól. A vírus ideje alatt miért 
nem tudott segíteni és mennyit költött? 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Miért nem segítettünk? Pontosan nem tudom megmondani, hogy 
mennyi összeget költöttünk a vírus helyzet miatt. 
 
Kovács János: Mennyi pénzt költött vízre, gyógyszerre? Mit nem lehet ezen érteni? Felteszem még 
egyszer a kérdést, mennyit költött a faluba az emberekre a vírus helyzet alatt? 
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Hart Tibor: Ehhez kapcsolatos intézkedésekre gondolsz, amik a betegek megsegítésére szolgált? 
Erre most nem tudunk válaszolni, de be kell nyújtani egy adatigénylést és akkor válaszolunk rá. 
Nem titkos. 
 
Kovács János: Én nem azt kérdeztem, hogy kinek adott, meg mennyit kapott, hanem azt, hogy 
mennyit költött. 
 
Hart Tibor: Ezeket az adatokat úgy tudjuk megmondani, ha megnézzük a költségvetést. Jól tette 
fel a kérdést, de erre fejből senki nem tud válaszolni, utána kell járni.  
 
Oláh László: Lehet, hogy erre nem tudod a választ, de arra csak emlékeztek, hogy hány cigány 
családnak vitettek fertőtlenítőt. 
 
Hart Tibor: Én egynek sem vittem.  
 
Oláh László: Erről van szó. 
 
Kovács János: Nem az ő dolga lett volna, én megvédem őt, ez polgármester asszony dolga lett 
volna. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Miért lett volna az én feladatom? Amit csak tudtam megtettem, 
aki megkeresett és segítséget kért, annak segítettem.  
 
Kovács János: Én többször eljöttem ide és jeleztem, hogy kellene kiváltani gyógyszereket, te pedig 
azt mondtad, hogy nincs rá keret. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Ez nem igaz. 
 
Takács Gergely alpolgármester: A vírus helyzet alatt a polgármesterek önálló döntéseket 
hozhattak. Bármi történt a vírus helyzet alatt, polgármester asszony mindent megbeszélt a 
képviselő-testület tagjaival. Ezt bármelyik tagtól megkérdezheti. Mindenről ki lett kérve a 
véleményünk.  
 
Kovács János: Akkor miért nem adtatok gyógyszert annak a cigány embernek?  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Kiforgatod a szavaimat! Nem vitatkozok veled, ezzel 
kapcsolatosan. 
 
Kovács János: A vírus helyzet alatt semmilyen segítséget nem kaptunk. El lettünk utasítva. 
 
Hart Tibor: Ez rágalom, ha gyógyszerre volt szükség soha nem utasítottuk el.  
 
Kovács Jánosné: Én kisebbségi elnök vagyok nekem sokan jelezték a vírus helyzet alatt, hogy 
nekik nem élelmiszer csomagra van szükségük, hanem gyógyszerre. Én ezt jeleztem is a 
polgármester asszonynak, 4 család nem vette fel az élelmiszer csomagot. Sajnos az én családomat 
is megviselte a vírus. Én is kórházba kerültem, nem volt pénzünk és 20 ezer Ft volt a gyógyszer. 
Nem kaptunk segítséget.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Személyesen tőlem kértél segítséget? 
 
Kovács Jánosné: Zsuzsika volt bent.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Aki engem megkeresett, annak segítettem.  
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Kovács János: Együtt kellett volna működni a kisebbséggel. Meg kellett volna kérdezni, hogy 
melyik cigánynak mire lett volna szüksége. 
 
Takács Gergely alpolgármester: Szerintem ezt nektek kellett volna megtennetek és egyeztetni 
polgármester asszonnyal.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Aki segélykérelemmel élt, annak tudtunk segíteni.  
 
Hart Tibor: Amikor azt állítjátok, hogy a testület a gyógyszerre nem adott pénzt, ezt én is sértőnek 
veszem, magamra nézve. Nem gondolom, hogy mindenben egyet értünk polgármester asszonnyal 
és nem bólogatok a dolgaikra, de ez igen is rám nézve is sértő. Soha nem mondtunk nemet arra, ha 
gyógyszert kellett kifizetni. Bárki, aki beadta a kérelmet és gyógyszert kért biztos, hogy meg volt 
szavazva. Abban az esetben, ha ez hozzánk eljutott. Én is voltam covidos, tőlem sem kérdezte meg 
senki, hogy miben tud segíteni! Élek-e, van munkahelyem, kirúgtak, kell gyógyszer. Szóval erről 
ennyit. Hónapokon keresztül mi is telefonon értekeztünk, nem volt testületi-ülés, hiszen nem is 
lehetett tartani.  
 
Kovács János: Akkor térjünk rá a segélykeretre, hogy maradt meg ennyi pénz? Miért nem lett 
szétosztva a rászoruló embereknek a covid ideje alatt? Jegyző asszonytól kérdezem, hogy akkor 
mikor mehetek be és nézhetem meg azt a papírt, hogy mennyit költött polgármester asszony a vírus 
helyzet ideje alatt. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Az önkormányzatnak van egy elfogadott költségvetése, ez egy elég 
összetett táblázat, szeretném kérni, hogy mondja meg pontosan, hogy ebből melyik sorra kíváncsi. 
A vírushelyzetre elköltött pénz, olyan sor nincs, kérem, hogy pontosan határozza meg, hogy melyik 
sorra kíváncsi és azt rendelkezésére bocsátjuk. Mivel ez egy kicsit bonyolultabb tétel annál, mint 
hogy azt mondja, hogy mennyit költött a vírushelyzetben a polgármester asszony. Az önkormányzat 
a költségvetés alapján működik.  
 
Kovács János: Én azt szeretném tudni, hogy mennyi pénz lett elköltve az az idő alatt, amikor a 
vírus helyzetben polgármester asszony megkapta azt a jogot, hogy egyszemélyben döntsön. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Tehát amikor kihirdették a veszélyhelyzetet és a polgármester asszony 
megkapta azt a jogkört, hogy önállóan döntsön, addig, amíg ez a jogköre fennált mennyi pénz lett 
elköltve bármilyen típusú segélyre? 
 
Kovács János: Igen. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Rendben, ki fogjuk gyűjteni az adatot és rendelkezésére bocsátjuk. 
 
Selmeczi János: Nekem két hozzászólásom lenne. Az egyik a temető tisztántartása, én fel vagyok 
háborodva, több alkalommal voltam a temetőben és azt tapasztaltam, hogy folyamatosan tele van 
szeméttel a temető környéke. Nem tartanak rendet a településen élők. Ezt valamilyen módon meg 
kell oldani, ki kell táblázni.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Igen, ezzel egyet értek, sajnos rengetek szemét halmozódik fel.  
 
Selmeczi János: Én tavaly elmentem és eltakarítottam a szemetet, beledobáltam a kihelyezett 
kukákba. Mivel van kihelyezve erre a célra kuka, ha nem elég akkor kell még rendelni. Reméltem, 
hogy többen leszünk és több ember hallani fogja ezt a problémát. A másik dolog, nincsen levágva 
a fű.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: A közfoglalkoztatottak, folyamatosan vágják a fűvet.  
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Selmeczi János: Nincs levágva, legutóbb amikor volt temetés, utána lett levágva a fű. Le vannak 
maradva a fűvágással, 4 napig vannak egy helyen.  
 
Hart Tibor: A temetői hulladék kapcsán az a javaslatom, hogy minden ingatlanba juttassunk el egy 
felhívást, hogy mindenki tartson rendet maga után. A másik megoldás, hogy még vannak jobb idők 
a közfoglalkoztatottak, még levághatják a fűvet és össze is szedhetik a szemetet. Utána pedig rendet 
kell tartani.  
 
Selmeczi János: Még egy dolgot szeretnék megemlíteni. A játszótér nagyon szépen fel lett újítva, 
viszont nincsen befejezve. Ezzel kapcsolatosan az a kérdésem, hogy mikor lesz kész? Ugye be 
kellene keríteni. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Azon vagyunk, hogy be legyen fejezve. Rendezni kell a terepet és 
be kell keríteni.  
 
Selmeczi János: Úgy gondolom, hogy ebből már idén nem lesz semmi.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Tavasszal ez lesz az első, amit meg fogunk csinálni.  
 
Hart Tibor: A kerítést elkezdtük megcsinálni, most már megfelelő az alapja. Azt tudni kell, hogy a 
kerítés elemeket valaki ellopta, de visszaszereztük őket. Ami még hiányzik, hogy a kerítés oszlopok 
nincsenek bebetonozva az alapba. Én szerintem az is egy sajnálatos dolog, hogy egy játszóteret el 
kell keríteni. Én azt gondolom és ez a jelenlévőknek is szól, hogy meg kellene mondani a 
gyerekeknek, hogy miről szól egy játszótér. Azt hogyan kell használni rendeltetésszerűen. Sajnos a 
nagyobb gyerekek folyamatosan tönkre teszik.  
 
Takács Gergely alpolgármester: Nekem a kerítés további kérdéseket vet fel, a kerítés azért van, 
hogy zárjunk valamit. Egy emberre is szükség van, aki minden nap elmegy, kinyitja a játszóteret és 
este pedig bezárja.  
 
Szeleczki Csaba: Volt szó a Temesvár utca csapadékvíz elvezetéséről. 2020. évben az utca lakói 
kérték az önkormányzatot, hogy oldja meg a csapadékvíz elvezetést, mert ugye lezúduló 
csapadékvíz lefolyik a házakba, pincékbe, garázsokba kertekbe és az ott lakóknak kárt okoz. 
Szerették volna, hogyha egy átereszt épít az önkormányzat az „Imaházhoz” és levezeti a vizet a 
földek felé. Sajnos ez nem épült meg, mert az önkormányzat azt válaszolta: „Ipolyszög Község 
polgármestere Temesvár utca csapadékvíz elvezetési problémáját a 2020. évi költségvetési terhére 
nem tudja megoldani. A szükséges források rendelkezésre állás esetén a veszélyhelyzet elhárultával 
a probléma kezelését a képviselő-testület ismételten napirendre tűzi.” Aztán idén megint szóba jött 
ez a probléma testületi ülésen, felhozták és akkor a polgármester asszony azt nyilatkozta, hogy: „én 
azt kérem a testületi tagoktól, hogy várjunk még egy kicsit, amíg a Temesvár utca csapadékvíz 
elvezetésével javításával, szeretnénk benyújtani egy útfelújításra egy pályázatot és ha nyer a pályázat, 
akkor amit most megcsináltatunk 1 millió Ft-ért azt felszedetik és az kidobott pénz lenne. Ha a 
beadott pályázat nem nyer, akkor visszatérünk erre.” Na erre azt szeretném mondani, hogy az 
Ipolyszögi utca és a Fő utca találkozásán lévő áteresz azt 2015. környékén lett csinálva és mikor lett 
felújítva az Ipolyszögi utca 2017.-be, akkor sem lett fölszedve és idén sem lett fölszedve 2021.-ben 
mikor le lett aszfaltozva. Tehát, ha az úgy meg van csinálva, akkor azt nem kell fölszedni és nem 
lenne kidobott pénz sem. Ezáltal meg lenne oldva a csapadékvíz elvezetése és nem panaszkodnának 
a lentiek sem. Szerintem.  
 
Takács Gergely alpolgármester: Az egyik vállalkozótól kaptunk egy 1 millió Ft-os árajánlatot az 
áteresszel kapcsolatosan, ami az „Imaház” mellett lenne levezetve a földekre a csapadékvíz. Tavaly 
év végén érkeztek meg az árajánlatok, egyrészt sokallottuk érte az 1 millió Ft-ot, másrészt nem 
igazán tudtuk, hogy mit takar a műszaki tartalom. 
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Hart Tibor: Ezzel volt a bajom, hogy nem tudtam, hogy mi van az 1 millió Ft-ba.  
 
Szeleczki Csaba: Az milyen árajánlat, ha nincs benne műszaki tartalom. Akkor, hogy tudta 
megnézni most drága vagy nem drága, ha nem tudta mit tartalmaz? Csak 1 millió Ft volt drága 
akkor? Van benne szivattyú, áteresszel az drága? Akkor mire mondtad, hogy drága? Téged nem 
érint a csapadékvíz elvezetése.  
 
Takács Gergely alpolgármester: Engem az Ipolyszögi utca sem érint, mert nem járok arra.  
 
Szeleczki Csaba: Azért mondom, akkor miért mondod, hogy drága volt? Nem tudod mit 
tartalmaz? Te mondtad, hogy drága volt. Nem fogadta el a testület, mert drága volt. 
 
Takács Gergely alpolgármester: Bocsánat rosszul mondtam, nem drága volt, hanem nem ismertük 
a pontos műszaki tartalmát az 1 millió Ft-os árajánlatnak, hogy ez mit takar pontosan. Ezért nem 
szavaztuk meg. Polgármester asszony mondta, hogy szeretne benyújtani pályázatot a Temesvár utca 
csapadékvíz elvezetésére valamint útburkolatra.  
 
Szeleczki Csaba: 2020.-ban azt mondtad nincs rá keret. 
 
Takács Gergely alpolgármester: 2020. év végén azt mondtuk, hogy erre már nincs keret.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Nem azt mondtuk, hogy drága volt, hanem nem volt rá keret, nem 
volt betervezve a költségvetésbe és én erre mondtam, hogy szeretném, mert tudjuk, hogy ki fogják 
írni a pályázatot útfelújításra és csapadékvíz elvezetésére is. Ezért gondoltuk, hogy abba az egészbe 
fogjuk beletenni, hogy egy az egyben meglegyen, mert így mind a kettő megoldódik. Így 
mindenkinek megoldódik a problémája. 
 
Szeleczki Csaba: Rendben, akkor tovább megyek. Ez is 2020. évben történt mikor is februárban 
Hart Tibor képviselő úr indítványozta a testület felé, hogy a polgármester asszony lehetőség van rá 
akkor mellőzze az autó használatát, mert megkapja havonta a költségtérítést és emelet az autó 
fenntartása 500 ezer Ft-ba kerül a falunak. Ezt az indítványt a testület sajnos leszavazta, sőt a 
polgármester asszony úgy nyilatkozott, hogy: „Nagyon sok mindenre használom: a benzint 
hordom, a heti munkát ezzel látom el, ha elromlik a fűkasza, ezzel viszem be, sőt vittem már a 
közmunkások után, mert elromlott, amit éppen használtak, ki kellett cserélni! Vagy éppen amikor 
az ebédet kellett kihordani az öregeknek heteken keresztül én hordtam, mert nem volt aki kiviszi 
nekik. Könyveket, segély csomagokat hoztam Balassagyarmatról. Segítek a lakosoknak, nincs 
falugondnokunk, pont erről beszéltem, ezt a feladatot egyenlőre, én látom el. Te azt mondod, hogy 
nekem a gép mögött kellene ülnöm 8 órában pályázatokat nézni, szerintem nem így van. Azt 
gondolom, hogy a falu lakosságát el kell látnom. Receptet váltok ki, gázt hozok, ha szükséges 
elviszem az orvoshoz lehet, hogy csak egy ember fér bele, de ha egy embernek is tudok segíteni, 
akkor azt gondolom megteszem. Én azért vagyok itt, hogy a település lakosságát kiszolgáljam. Ha 
lesz falugondnokunk sok mindent meg tud majd csinálni.” Idén év elején kaptunk egy falubuszt sőt 
lett egy falugondnokunk is, aki az előbb felsoroltakból mindent meg tud csinálni, tehát benzint 
hozni, fűkaszát hozni-vinni, ebédet hordani, könyveket hozni, receptet kiváltani, orvoshoz vinni, 
gázt hozni, vagy éppen takarmányt, erre volt példa. Szerintem ez az autó, amivel jársz, csak a 
kényelmedet szolgálja, hogy a 700 méterre lévő hivatalba tudjál bejönni autóval.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Ez nem teljesen így van, mert nem csak az itteni hivatalba járok, 
hanem nekem sokszor be kell mennem a Balassagyarmati hivatalba, mivel közös önkormányzati 
hivatal vagyunk.  
 
Szeleczki Csaba: Ezeket mondtad. 
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Kárdási Jánosné polgármester: Igen, de ahhoz, hogy el tudjam intézni az ügyeket Balassagyarmatra 
kell bemennem.  
 
Szeleczki Csaba: Ezért kapsz költségtérítést.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Nem ez nem igaz, a költségtérítés nem arról szól, jegyző asszony 
is helyesel és elmondta Hart Tibornak is nem egyszer, hogy a költségtérítés arra szolgál, hogy az 
útiköltségemet fedezze, hanem ruházkodásra vagy meg tudjam kínálni valamivel a fontosabb 
vendégeket. Ez nem a bejárásomat finanszírozza. Használjam a saját kocsimat és úgy gondolod, 
hogy azt én finanszírozzam? A tankolást és karbantartási költséget az önkormányzat finanszírozná. 
Így ugyan ott vagy a költségekkel. Miért tegyem tönkre a saját kocsimat?  
 
Szeleczki Csaba: Ott van a költségtérítésed. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: 40. 000.- Ft a költségtérítésem, nem hiszem, hogy ez akkora 
összeg, hogy sajnálni kellene tőlem. Ebből oldjak meg mindent? Vagy járjak busszal? Úgy, hogy 
oldjam meg az önkormányzat feladatait? 
 
Szeleczki Csaba: Hol van az leírva törvénybe, hogy a falunak kell egy autó. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Sehol nincs leírva, erre nincs törvény. De, ha úgy gondolja a 
testület, hogy megtehetjük és elfogadta, akkor miért ne legyen? 
 
Szeleczki Csaba: Megtehetitek, mert most lett megszavazva 1,5 millió Ft értékben neked autó 
vásárlás.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Nem azért nincsen pénz, ne keverd össze, nem azt mondtuk, hogy 
nincsen az útra pénz, hanem azt, hogy pályázat van rá és abból szeretnénk megoldani.  
 
Szeleczki Csaba: Csókolom, akkor még nem volt pályázat.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: A kocsi vásárlásról most döntöttünk, ne forgasd ki a szavaimat!! 
 
Szeleczki Csaba: Arra van pénz, amire akarjátok! 2021. augusztusi ülésen a testület megszavazta, 
hogy az irodákba szereljenek fel klímákat. Azzal érveltél, hogy: „Nekünk reggel 8:00-16:00-ig tart a 
munkaidőnk, néha úgy felmelegszik az épület, hogy az már kibírhatatlan.”. Komolyan mondom, 
mikor olvastam a jegyzőkönyvet én könnyeztem. Megkönnyeztem, de nem a sajnálattól, hanem a 
nevetéstől, hogy mondhatsz ilyet, hogy itt vagy 16:00 óráig. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Sokszor. Én szoktam zárni a hivatalt és ne mondj olyat, amiben 
nem vagy biztos. Mert már kezd rágalmazás lenni amit, mondasz. Én kitöltöm a munkaidőmet.  
 
Szeleczki Csaba: Hoppá! Hart Tibor is jelezte, hogy többször nem vagy itt. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Délig itt vagyok, utána pedig bemegyek a Balassagyarmati 
hivatalba, vannak dolgok, amiket innen nem tudok elintézni.  
 
Szeleczki Csaba: Valaki legyen itt. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Te most rólam beszélsz, személyeskedsz! A falugondnoknak sem 
az a feladata, hogy itt üljön, elviszi a leveleket, elmegy az emberekhez intézi a teendőit.  
 
Szeleczki Csaba: Nyáron voltam itt 2-3 alkalommal és nem tudtam bejönni, mert zárva volt. 
Mindegy. Szó volt itt a játszótérről is, hogy hogy áll. Arra nem lehet költeni? Arra nincs pénz, hogy 
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megcsináljátok a kerítést? Lassan egy évet ott áll. Csak a kerítést kellett volna megcsinálni, hogy 
zárható legyen. Erre nincsen pénz? 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Nem mondtunk, hogy nincsen pénz.  
 
Szeleczki Csaba: Akkor miért nincsen megcsinálva? 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Nem tudtuk még befejezni.  
 
Szeleczki Csaba: Klímára van pénz, kocsira van pénz. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Senki nem állította azt, hogy nincsen rá pénz. 
 
Szeleczki Csaba: Augusztusban mondtad kell klíma a hivatalba, szeptemberben már működött a 
klíma. Ennyi. Nem számít, hogy játszhassanak a gyerekek kulturált helyen. 
 
Takács Gergely alpolgármester: A kerítés nem befolyásolja azt, hogy a gyerekek tudjanak játszani.  
 
Szeleczki Csaba: A kulturált helyről volt szó! Hogy néz ki az a játszótér?  
 
Takács Gergely alpolgármester: Nem szépen, de ha lesz kerítés és ugye a kapu nem mindig lesz 
zárva, akkor is tönkre tudják tenni, itt a legnagyobb probléma, hogy nem megfelelően van 
használva. Attól tartok, hogy a kerítés nem fogja megoldani a rongálást. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Ezért is tetettünk oda kamerát. Sajnos nem győztük pótolni a 
láncot és a megrongált eltört elemeket. Nem biztos, hogy megoldódik a probléma, ha meg lesz a 
kerítés. 
 
Szeleczki Csaba: Ott van még a művelődési ház, kinéz ahogy kinéz. De nem zavar, hogy ott mész 
el napi szinten már évek óta le van törve a kerítése. Nem lehet azt visszahegeszteni? Vagy lefesteni 
a kerítést, hogy valahogy kinézzen? Nem kell hozzá sok minden, ecset, festék, vannak 
közmunkásaink, mond nekik, hogy fessék le. Valahogy kinézzen. Lehetne csinálni a kukákat is. A 
fű kinő a kukákból. Annyi mindent lehetne csinálni ebbe a faluba.  
 
Takács Gergely alpolgármester: Javaslom, hogy az Ipolyszögiek Ipolyszögért Egyesület 
szervezzen ilyen programokat. 
 
Hart Tibor: Elég bosszantó, hogy vannak közmunkásaink, akiknek nem tudunk feladatot adni, 
vagy nem tudjuk megkövetelni azt, hogy dolgozzanak, de az egyesülettől elvárnád, hogy ilyen 
feladatokat elvégezzen.  
 
Takács Gergely alpolgármester: Én csak azért mondtam, mert nagyon szép virágtartók kerületek 
ki a faluba. 
 
Szeleczki Csaba: A településnek van polgármestere, alpolgármestere, meg van egy falugondnoka 
és van tizenegynéhány közmunkása. Csak egy nincsen neki ,vezetője, aki megmondaná, hogy ki mit 
csináljon. Polgármester asszony álljon a sarkára és adja ki a munkát a falugondnoknak, a 
falugondnok meg kiadja a munkát a közmunkásoknak. Ennyi. Ha meg nem érsz rá, van egy 
alpolgármesterünk, aki sajnos azt mondta, hogy nem fog úgy ráérni mint régen, de ezt így meg lehet 
oldani. Ne csak rosszat mondjak, szeretnék gratulálni a szemétszedési akcióhoz, örülök, hogy sokan 
részt vettek rajta. Annak nem örülök, hogy 50 zsák szemetet szedtetek össze ebből a kis faluból. 
Ez azt bizonyítja, hogy milyen piszkos volt a falu. Ráadásul ti még büszkék is voltatok rá, hogy 
mennyi szemetet szedtetek össze. Nem lehetne esetleg ilyen akciót szervezni hetente vagy havonta 
a közmunkásaink körébe?  
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Takács Gergely alpolgármester: Azért azt tegyük hozzá, hogy a nagyobb mennyiség az erdőből 
tevődött össze. Nem az utcákból, nem szeméthalmokon járunk, azért nem lehet a falura azt 
mondani, hogy tele van szeméttel.  
 
Tunyoginé dr Gálik Ágnes aljegyző: Balassagyarmaton több millió forintot költöttünk illegális 
hulladék összeszedésére. Ez nem helyi probléma. 
 
Szeleczki Csaba: De minket nem érdekel Balassagyarmat. Minket Ipolyszög érdekel.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Az a baj, hogy nem tudjuk elkapni azokat, akik oda viszik a 
szemetet.  
 
Szeleczki Csaba: Jegyző asszonytól szeretnék kérni még egy dolgot, ha lehetőség van rá akkor a 
testületi ülés meghívóját, ne az ülés után  két héttel töltsék fel a honlapra, hanem az ülések előtt, 
hogyha valaki szeretne eljönni, akkor tudja mikor van. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Én azt gondolom, hogy a hirdető táblára ki van függesztve.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Igen, most is kitettük.  
 
Szeleczki Csaba: Nem lehetne a Facebookra is kitenni? 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Ki tudjuk oda is tenni.  
 
Bogdán László: Valamelyik évben a közmeghallgatáson polgármester asszonytól azt kérdeztem, 
hogy van-e Ipolyszögön építési telek. Akkor Ön azt válaszolta, hogy nincsen telek csak a Dévér 
utcában. Akkor azt az ígéretet kaptam, hogy utána fog járni. Én ezt írásban is eljutattam jegyző 
asszonyhoz. Négyszer írtam ilyen kérvényt, hogy valamelyik telket kapjam meg. Leírtam a telkek 
helyrajzi számát is. Én ezeket a helyrajzi számokat le is ellenőriztem, bementem a földhivatalba és 
kikértem az adatait, ott azt nyilatkozták, hogy ezek önkormányzati területek.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Megkérdezhetem, hol vannak ezek a területek? 
 
Bogdán László: A focipályánál.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Az már külterület és nem is építési telek.  
 
Bogdán László: Nem, mi megnéztük Gyuri bácsival. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Légy szíves írd le a helyrajzi számokat és mi is leellenőrizzük.  
 
Bogdán László: Én már többször leírtam ezt.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Ha hozzám behoztad én biztos eljuttattam a hivatalba.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Én emlékszem egy ilyen papírra még Ruzsin János alpolgármester úr 
adta át. Ezt a hivatal írásban meg is válaszolta, de elő fogjuk keresni az ügyiratot. 
 
Bogdán László: Ez csak egy ügy. Én sokszor kértem segítséget polgármester asszonytól, de mindig 
elutasított azzal, hogy nincs rá keret, most meg kiderül, hogy igenis van pénzük. Múlt hónapban a 
házam előtt kértem Öntől, hogy 6 gyermekem van, édesanyám beteg, nehéz helyzetben vagyunk. 
Kértem Önöket, hogy segítsenek abban, hogy édesanyám házát újítsák fel.  
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Kárdási Jánosné polgármester: Kitől kérted? 
 
Bogdán László: Tőled. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Tőlem biztos, hogy nem. Hivatalosan pedig csak akkor tudunk 
segélyt adni, ha beadod a kérelmet. Nekem szóban hiába mondod.  
 
Bogdán László: Édesanyám beadta a kérelmét, festéket szeretett volna vásárolni, kapott 10.000.- 
Ft-ot egy 8 literes festék 9000.- Ft, semmire sem elég, amit adtatok. Sajnos hiába kérek segítséget, 
soha nem kapok. Most meg kiderül, hogy van pénzetek.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Mi nem állítottuk soha, hogy elfogyott a pénz, ne mondjál olyat, 
hogy elfogyott. 
 
Bogdán László: Harmadik dolog, valakinek kiég a háza a faluban, hol tudod neki biztosítani a 
szállás lehetőséget? A falunak jó lenne, ha lenne szociális lakása, ami az ilyen esetekre lenne 
fenntartva. Szinte minden önkormányzatnak van ilyen háza.  
 
Kovács János: Nekem még a vírus helyzettel kapcsolatosan volna egy kérdésem. Mikor egy cigány 
ember meghalt és a felesége ott maradt az 5 – 6 gyermekkel, senki nem szervezett neki gyűjtést. 
Aki viszont nem roma származású, annak miért lett gyűjtve? Miért nem lehetett ezt a roma asszonyt 
támogatni. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Én úgy gondolom, hogy ti is kezdeményezhettétek volna a segítség 
kérését. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjairól beszélek.  
 
Kovács János: Ezt valóban nem kezdeményeztük. Még egyet szeretnék megkérdezni jegyző 
asszonytól, hogy ami megmaradt segély keret az kiosztható olyan személyeknek, aki anyagilag jól 
állnak?  
 
dr. Varga Andrea jegyző: A segély a szociális rendelet alapján osztható. A szociális rendeletet a 
képviselő-testület fogadja el és abban határozza meg, hogy egyes segély típusnál, hol van az az 
értékhatár, ami alapján valaki szociálisan rászorulónak minősül. Aki belefér, az adott segélytípus 
értékhatárába, az kaphatja meg.   
 
Kovács János: Akkor az is mindegy, hogy ő 500.000.- Ft-ot keres? 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Nem az a lényeg, hogy mennyit keres, hanem a rendeletben 
meghatározott felső értékhatárba beleférjen.  Minden segély típusnál külön - külön meg van 
határozva.  
 
Szőrös Csabáné: Nekem még lenne egy olyan kérdésem a bérlettekkel kapcsolatosan, hogy az én 
gyermekeim a Szabó Lőrinc Általános Iskolába járnak. Kaptak az önkormányzattól helyi bérletet, 
de ezeket a távolsági buszokon nem fogadják el.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: A helyközi bérletre az iskolából kell kapnotok bérletet.  
 
Szőrös Csabáné: Nem kapunk. Én ezt már többször jeleztem neked. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: A helyi járat bérletet az önkormányzattól kapjátok, a helyközit 
pedig a Tankerülettől kellene.  
 
Balázsné Cservenák Ildikó: Utána fogunk nézni. 
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Kovács Jánosné: Én szeretnék információt kapni, hogy a vírus idejére ránk mi vonatkozik, kitől 
kérhetünk segítséget?  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Úgy tudunk segíteni, ha hivatalosan beérkezik hozzánk egy 
segélykérelem.  
 
Kovács Jánosné: Pár család eljöttek hozzád segítséget kérni, akkor mi miért nem kaptunk egy 
olyan felvilágosítást, hogy ennek ez a menete, ezt így kell csinálni és nem mindig azt hallgattuk 
volna, hogy a testületi tagok elutasítják. Azt mondtad, hogy telefonon egyezteted a kérelmünket a 
testületi tagokkal és most azt mondták, hogy nem. Gyógyszer kiváltásához kértek segítséget. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: A gyógyszerre soha nem mondtuk nemet.  
 
Kovács Jánosné: A választásokat követő ülésen nekem volt egy felvetésem, hogyha van egy krízis 
helyzet, megindokolja és beadja a papírt, akkor azonnal kapjon segítséget, ne kelljen megvárni a 
következő testületi ülést, hogy döntsön a képviselő-testület. Erre azt mondtátok, hogyha ilyen 
probléma lesz, bármikor álltok elébe és meg fogja kapni, hát ez nem így volt. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Ehhez kell kapnom egy felhatalmazást a képviselő-testülettől 
valamint egy ehhez tartozó összeget, amivel tudok segíteni. Ezt a felhatalmazást nem kaptam még 
meg.  
 
Kovács Jánosné: De nem segítettél.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Nem is tudok segíteni, amíg ezt a felhatalmazást nem kapom meg.  
 
Kovács Jánosné: Én ezt kértem tőletek.  
 
Hart Tibor: Azt egyhangúan kijelentettük, hogyha gyógyszerre kell a segítség, azt alapból 
megszavazzuk, ez egyfajta felhatalmazás volt. Az, hogy a testület nem hatalmaz fel, hogy egy külön 
keretet kezelj, az azért van, mert a testület sem csak dísznek van, szeretnénk tudni, hogy kinek 
milyen okból történik a kifizetés. Ne legyenek visszaélések.  
  
Kovács Jánosné: Sokan azt kérték, hogy ne pénzt kapjanak, hanem legyenek kiváltva a gyógyszerei, 
mert nagyon drágák.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Ez így is volt, aki kért segítséget, az kapott.  
 
Kovács Jánosné: Kaphatok választ arra, amit felvetettem? Hogy legyen egy olyan keret, amit a 
polgármester asszony kezel és nem kellene megvárni a soron következő testületi ülést. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Mint már mondtam, a szociális rendeletben található, hogy melyik 
segélyforma esetén kinél van a döntési hatáskör. Amiről most szó van az a rendkívüli települési 
támogatás és ez a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Ezt a képviselő-testület tudja módosítani, 
le tudja adni ezt a hatáskört a polgármester asszonynak és innentől kezdve ebben a polgármester 
dönt. Adja magát a helyzet, hogy lehetnek olyan rendkívüli körülmények, amikor gyorsan van 
szükség a pénzre, akkor gyorsan kell összeülnie a képviselő-testületnek, a jelenlegi rendelet szerint.  
 
Kovács Jánosné: Köszönöm. Még lenne egy kérdésem. Közterületről, hogyan lehet kivágni fát és 
elvitetni a leggazdagabb embernek a településen? 10 m3 fáról beszélünk a megmaradt gallyakat meg 
a közmunkásoknak kellett elégetni. Én megkérdeztem akkor, hogy ez hogyan lehetséges és azt a 
választ kaptam, hogy a covid vírus olyan helyzetbe hozta őt, hogy így tudták őt támogatni. A 
kisebbséget meg semmivel.  
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Hart Tibor: Szeretném megkérdezni, hogy melyik területen volt a fa? 
 
Kovács Jánosné: A Fő úton a Wágnerné Fejes Mária mellett.  
 
Hart Tibor: Ki kapta meg a fát? 
 
Kovács Jánosné: Tóth János. Ezt is sérelmezzük. 
 
Takács Gergely alpolgármester: A volt polgármester asszony jelezte, hogy veszélyesek a szóban 
forgó fák és megkérdezte, hogy kivágathatja-e, ha ő elintézi. Ez volt. 
 
Kovács Jánosné: Így olyan kapta meg, aki nem szorul rá, a kivágást követően le lehetett volna 
rakni a kultúrház udvarára és oda lehetett volna adni olyan családoknak, akik rászorulnak. Azt 
szeretném még megkérdezni, hogy az óvodai tetőt mennyiért csinálták meg? 
 
Hart Tibor: Nekem 800.000.- Ft rémlik, de nem tudjuk pontosan megmondani.  
 
Kovács Jánosné: El is lett neki utalva?  
 
Hart Tibor: Igen, a számla ellenében.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Igen, ki lett fizetve. 
 
Kovács Jánosné: Én azt az információt kaptam, hogy nem lettek kifizetve.  
 
Hart Tibor: Ezt az adatot ki tudod kérni az önkormányzattól hivatalosan, annak nyoma kell, hogy 
legyen. Kell lennie egy szerződésnek és számláknak.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Ő azt mondta, hogy ez meg lett beszélve veletek és ti másképp 
oldottátok meg. Szeretném megkérni Hart Tibor képviselő urat, hogy járjon utána.  
 
Hart Tibor: Ki fogom kérni adatigénylésbe.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Van esetleg még valakinek kérdése?  
 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 
 

 
K.m.f. 

 
 

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


