
1 

 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. augusztus 29. napján 

megtartott üléséről. 
                         
Jelen vannak: TAKÁCS GERGELY alpolgármester  
     CSEMAN ZSUZSANNA 

 AROS-MAGLÓDI MELINDA képviselő 
  
Hivatalból jelen van: DR. VARGA ANDREA jegyző 
  
TAKÁCS GERGELY alpolgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 5 főből 3 fő van jelen (Kárdási Jánosné polgármester és Hart Tibor képviselő úr 
igazoltan vannak távol).  Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat. 
 
A alpolgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a Képviselő- testület 3 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
N A P I R E N D: 
 
Nyílt ülés 
 
1) Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
Zárt ülés 
 
2.)  Előterjesztés szociális támogatások megállapítása iránti kérelmek elbírálására (zárt) 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

 
Napirendek 
 
1) Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
Takács Gergely alpolgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-
testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Az alpolgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 
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80/2022.(VIII. 29.) határozata 

a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 
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1.) Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1. pont alapján támogatási igényt nyújt 
be a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásra. 
 
2.)A Képviselő-testület vállalja, hogy az önerőt - 1000 Ft/erdei m3+áfa -, valamint a tüzelőanyag 
szállításából származó költségeket a 2022. évi költségvetésében biztosítja. 
 
3.)A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást 
nem kér. 
 
4.)A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2022. augusztus 31. 
Felelős: 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 alpolgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 
 

 
K.m.f. 

 
 

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


