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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

17. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 27. napján 

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

 MAGLÓDI MELINDA  
 CSEMAN ZSUZSANNA 
 HART TIBOR képviselő 

  
Hivatalból jelen van: DR. VARGA ANDREA jegyző 
  
KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 5 főből 5 fő van jelen.  Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e 
vélemény, javaslat. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a Képviselő- testület 5 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
N A P I R E N D: 
 
1) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2021/2022. nevelési évről szóló 

beszámolójának elfogadására és a 2022/2023. nevelési évre vonatkozó munkatervének 
véleményezésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

2) Előterjesztés a 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 
kiírására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
3) Előterjesztés az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsába történő tagdelegálásra 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

4) Előterjesztés ingatlanok pályázat útján történő hasznosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

5) Előterjesztés az Ipoly-parti Csipcsirip Tagóvoda tetőszerkezetével kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

6) Előterjesztés mobiltelefon-torony telepítéssel kapcsolatos döntés meghozatalára  
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
7) Előterjesztés földgáz és villamosáram beszerzésére vonatkozó eljárás megindítására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 
8) Tájékoztatás Kovács Jánosné kérelméről az Ipolyszögi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálat kapcsán 



2 

 

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

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 
Napirendek 
 
1) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2021/2022. nevelési évről szóló 

beszámolójának elfogadására és a 2022/2023. nevelési évre vonatkozó munkatervének 
véleményezésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

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 az 1. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

86/2022.(IX. 27.) határozata 
a Balassagyarmati Központi Óvoda 2021/2022. nevelési évről szóló 

 beszámolójának jóváhagyásáról 

1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi Óvoda 
(székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 19.; OM 200635) 2021/2022. nevelési évről 
szóló beszámolóját a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 
 
 

2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.  
 

Határidő: 2022. október 30. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

87/2022.(IX. 27.) határozata 
a Balassagyarmati Központi Óvoda 2022/2023. nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezéséről 
 

1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi Óvoda 
(székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 19.; OM 200635) 2022/2023. nevelési évre 
vonatkozó munkatervét a határozat mellékletében foglalt tartalommal megismerte és az abban 
foglaltakkal egyetért. 

 
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a döntéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 
Határidő: 2022. október 30. 
Felelős: dr. Varga Andrea 
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2) Előterjesztés a 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
pályázat kiírására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
Kárdási Jánosné polgármester Minden évben kiírjuk ezt a pályázatot. Tavaly csak két gyermeket 
érintett, ettől függetlenül javaslom, hogy maradjunk a 300.000.- forintos összegnél. Ennek 
megfelelően kérem a c.) pontot 300.000.- forinttal kiegészíteni. 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 5 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
88/2022.(IX. 27.) határozata 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
 kiírásáról 

 
 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
a./ csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási 
tanulmányaikat a 2022/2023. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok támogatására kiírt 2023. évi 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, 
 
b./ az ösztöndíj odaítélésére – az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő együttműködésében - az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott általános pályázati feltételek figyelembevételével - 
pályázatot ír ki, 
 
c./ a fenti célra az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a szociális előirányzaton belül 
300.000.- Ft-ot biztosít.   
 
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: 2022. szeptember 30. (a pályázathoz való csatlakozás) 
     2022. november 03. (a pályázatok beérkezési határideje) 
                2022. december 5. (a pályázat elbírálása) 
Felelős:   dr. Varga Andrea jegyző 
 
 
3) Előterjesztés az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsába 
történő tagdelegálásra 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: Az előterjesztésben Takács Gergely alpolgármester van 
megjelölve. Nekem az lenne a javaslatom, hogy alpolgármester úr helyett Cseman Zsuzsát jelöljük 
ki a feladatra, mivel ő rugalmasabban tud mozogni. Szeretném megkérdezni, hogy mi a 
véleményetek erről? 
 
Takács Gergely alpolgármester: Nekem nincs ellene kifogásom. 
 
Hart Tibor: Részemről rendben van.  
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Kárdási Jánosné polgármester: Köszönöm, akkor kérném a határozati javaslat módosítását, 
akképpen, hogy Cseman Zsuzsa képviselő-testületi tagot delegáljuk a feladatra. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a módosított határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

89/2022.(IX. 27.) határozata 
az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsába történő tagdelegálásról 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Kelet Pest és Nógrád 
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 
Tanácsába Kárdási Jánosné polgármestert, akadályoztatása esetére Cseman Zsuzsanna 
képviselő-testületi tagot delegálja. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a delegálásról az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei 

Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulást a határozat 
megküldésével tájékoztassa. 
 
Határidő:  2022. szeptember 30. 
Felelős: Dr. Varga Andrea jegyző 

 
 

4) Előterjesztés ingatlanok pályázat útján történő hasznosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület 
tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Hart Tibor: Mindent megbeszéltünk. Én támogatom. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Azt kell még eldöntenünk, hogy Adame Károly fizessen a 
területért vagy kapja meg ő is a területet a gondozásért cserébe. 
 
Hart Tibor: Eddig is a terület gondozásért kapták meg a területeket, maradjon továbbra is így. Azt 
nem tartom tisztességesnek, hogy az egyiktől kérjünk, a másiktól meg ne.  
 
Takács Gergely alpolgármester: Ezt én is támogatom, vagy mindenki fizessen, vagy senki. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
90/2022.(IX. 27.) határozata 

az Ipolyszög 14/13., 14/15. és 14/16. hrsz-ú ingatlanok 
 hasznosításáról 

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező, 

ipolyszögi 14/13. hrsz-ú, 14/15. hrsz-ú és a 14/16. hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű 
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ingatlanoknak a határozat mellékletét képező térképmásolaton straffozással jelölt részét Simon 
Ádám (sz: 1984.. an: Gulyás Ágnes) Ipolyszög, Budai u. 3. szám alatti lakos részére az alábbi 
felételekkel adja bérbe:  

a) a bérleti szerződés időtartama: 2022. október hó 01. napjától – 2027. szeptember hó 30-ig 
szól, 

b) a területhasználatának ellenértékeként a használó a használat területet köteles gondozni, 
tisztántartani, évente szükség szerint, de legalább négy alkalommal a gyommentesítést 
elvégezni, 

c) a területen felépítmény nem létesíthető, a terület használata másnak nem engedhető át, 
d) a szerződést az önkormányzat 30 napos felmondási idővel önkormányzati érdekből 

felmondhatja, 
e) a szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a használó semmiféle 

költségtérítésre nem tarthat igényt. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a 
szerződés aláírására. 

 
Felelős:  Kárdási Jánosné polgármester 
  dr. Varga Andrea jegyző 
Határidő:  a kiértesítésre 2022. 10.01. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
91/2022.(IX. 27.) határozata 

az Ipolyszög 0163 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező, 
ipolyszögi 0163. hrsz-ú, szántó megnevezésű ingatlannak a határozat mellékletét képező 
térképmásolaton straffozással jelölt részét Ledeczki József (sz: 1953. an: Nyaskó Erzsébet) 
Ipolyszög, Halász u. 1. szám alatti lakos részére az alábbi felételekkel adja használatba:  

a) a használat időtartama: 2022. október hó 01. napjától 2027. szeptember hó 30-ig szól, 
b) a területhasználatának ellenértékeként a használó a használat területet köteles gondozni, 

tisztántartani, évente szükség szerint, de legalább négy alkalommal a gyommentesítést 
elvégezni, 

c) a területen felépítmény nem létesíthető, a terület használata másnak nem engedhető át, 
d) a szerződést az önkormányzat 30 napos felmondási idővel önkormányzati érdekből 

felmondhatja, 
e) a szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a használó semmiféle 

költségtérítésre nem tarthat igényt. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések  megtételére és a 
szerződés aláírására. 
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Felelős:  Kárdási Jánosné polgármester 
  dr. Varga Andrea jegyző 
Határidő:  a kiértesítésre 2022. 10.01. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 3. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
92/2022.(IX. 27.) határozata 

az Ipolyszög, 03., 05., 04., 06. hrsz-ú ingatlanok  
hasznosításáról 

 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő, 
ipolyszögi 03., 05., 04., és 06. hrsz-ú NATURA 2000-es természetvédelmi területeket Adame 
Károly (szül: 1951.) Ipolyszög, Halász u. 30. szám alatti lakos részére az alábbi feltételekkel adja 
használatba: 

a) a használatba adási szerződés határozott időre, 2022. év október hó 01 napjától 2027. 
szeptember hó 30. napjáig tartó időtartamra szól, 

b) a területhasználatának ellenértékeként a használó a használat területet köteles gondozni, 
tisztántartani, évente szükség szerint, de legalább négy alkalommal a gyommentesítést 
elvégezni, 

c) a terület használója köteles betartani a NATURA 2000 természetvédelmi területekre 
vonatkozó előírásokat, 

d) a 04 hrsz-ú ingatlanon erdőgazdálkodás, fakitermelés nem folytatható, 
e) az árok használata a vízelvezetést nem akadályozhatja, 
f) a szerződést az önkormányzat 3 hónapos felmondási idővel önkormányzati érdekből 

felmondhatja, 
g) a szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a használó semmiféle 

költségtérítésre nem tarthat igényt. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős:  Kárdási Jánosné polgármester 
  dr. Varga Andrea jegyző 
Határidő:  a kiértesítésre 2022. 10.01. 

 
5) Előterjesztés az Ipoly-parti Csipcsirip Tagóvoda tetőszerkezetével kapcsolatos 

döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: Sajnos beázik a tető az óvodában, ezt meg kell javítani. A beázás 
elhárítása érdekében több szakemberrel felvettük a kapcsolatot. A legkedvezőbb árajánlatot Baráz 
László ácsmester adta, bruttó 280.000 forintos árajánlatával. Megkérdezi a Képviselő-testület 
tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Hart Tibor: Ez a tető nem lett már felújítva? 
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Kárdási Jánosné polgármester: A beázás nem érinti a korábban pályázati forrásból megvalósult 
beruházást, sem pedig az önkormányzat saját forrásából megfinanszírozott tetőtér felújítást. 
 
Hart Tibor: Felújítottuk a tető egyik részét, fizettünk érte, ezzel szemben a tető másik oldala 
továbbra sem jó. Most megint javítani kell.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Igen, mert az előző javítások a napelemek felhelyezése miatt voltak 
szükségesek. Ez egy másik beázás. 
 
Hart Tibor: Reális ez az összeg? 
 
Takács Gergely alpolgármester: Szerintem igen, benne van az anyag költség és a munkadíj is, ha 
jól olvastam.  
 
Hart Tibor: Én kicsit sokallom ezt az összeget. 
 
Takács Gergely alpolgármester: Ahhoz, hogy jó legyen át kell lécezni azt a részt és a lemezeket is 
ki kell cserélni a falnál.  
 
Hart Tibor: Az épület felújításra került, most ázik a fal, nem túl szerencsés és tudom, hogy meg 
kell csináltatnunk, csak most megint kifizetünk érte 280.000.- forintot, remélem most már rendben 
lesz.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Bízom benne, hogy így lesz. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

93/2022.(IX. 27.) határozata 
Ipoly-parti Csipcsirip Tagóvoda tetőszerkezetének javítása 

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ipoly-parti Csipcsirip 

Tagóvoda tetőszerkezetének felújításával a csatolt árajánlat alapján megbízza Baráz László 
ácsmestert (2660 Balassagyarmat, Fáy András u. ) bruttó 280.000.- Forint összegben. 
 

2. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: a szerződéskötésre 2022. október 30. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
6) Előterjesztés mobiltelefon-torony telepítéssel kapcsolatos döntés meghozatalára  

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 
Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület 
tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
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dr. Varga Andrea jegyző: A júniusi ülésen abban maradtunk, hogy adunk egy listát a Vodafonnak, 
azokról a  területekről, amik számításba jöhetnek és alkalmas nekik a torony felállításához. A 
Vodafon a 0315 hrsz-ú, kivett árokként bejegyzett ingatlant jelölte meg.   
 
Hart Tibor: Én ennél a témánál kikérném a lakosság véleményét.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Minden évben tartanunk kell egy közmeghallgatást, ha szeretnék kikérni 
a lakosság véleményét, akkor ez megfelelő fórum lehetne. 
 
Hart Tibor: Ez egy elég kényes téma az emberek körében. Felmerülhet a torony egészségkárosító 
hatása.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Nekem az a tapasztalatom, hogyha pereskednek a lakosok a 
szolgáltatóval, akkor sem az volt a kártérítésnek az alapja, hogy egészségkárosodást okoz, hanem 
az, hogy a torony közel van az ingatlanhoz és emiatt értékvesztést okoz.  
 
Takács Gergely alpolgármester: Én úgy gondolom, hogy az a terület elég messze van az 
ingatlanoktól. A bevétel jól jön az önkormányzatnak.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Nekem is ez a véleményem. 
 
Hart Tibor: Én tartózkodni szeretnék. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 1 tartózkodás mellett 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
94/2022.(IX. 27.) határozata 

Vodafone/Vantage Towers tornyos bázisállomás létesítéséhez az ipolyszögi 0135 hrsz-ú 
ingatlan hasznosításáról 

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a tulajdonát képező, 

ipolyszögi 0135 hrsz-ú ingatlant a határozat mellékletét képező szerződés tervezet szerinti 
feltételekkel bérbe adja a Vodafone Magyarország Zrt-nek, telefon adótorony létesítése céljából.  

  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 

Határidő: a szerződéskötésre 2022. november 30. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
7) Előterjesztés földgáz és villamosáram beszerzésére vonatkozó eljárás megindítására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Szeretném megkérni jegyző asszonyt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Erről a témáról nagyon hosszasan lehetne beszélni. Ipolyszög 
településen sem a földgáz, sem pedig a villamos áram tekintetében nem kellet közbeszerzési eljárást 
lefolytatnia, mindig csak árajánlatkérések voltak. Az az elgondolásunk, ha csoportosan kérünk 
ajánlatot, akkor talán kedvezőbb ajánlatot fogunk kapni. Balassagyarmaton muszáj a nagy értékek 
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miatt közbeszerzést lefolytatni, már egy pár körön túl is vagyunk és elég kétségbeejtő számokat 
kaptunk. Ez azt jelenti, hogy gáz esetében volt eddig egy bruttó 115 forintos árunk, amire most 
kaptunk egy nettó 2200 majd nettó 1610 forintos ajánlatot.  
 
Hart Tibor: Ezek hatalmas különbségek.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Ezeket nem fogadtuk el. Ezért is gondolkodunk csoportos 
közbeszerzésben. Itt, ha bármelyik település nemet mond, akkor nem valósul meg a szerződés. 
Addig, amíg nem zajlik le az újabb csoportos közbeszerzési eljárás addig piaci áron tudunk vásárolni 
földgázt és villamos energiát is. Ezt váltaná ki az úgynevezett KEF-s (Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatóság) rendszer, ami összefogja a kisebb településeket ily módon egy nagyobb csoportban 
tudnak úgy kilépni a piacra, hogy talán jobb árat fogunk kapni. Az, hogy ez mekkora lesz azt nem 
tudni. Bízom benne, hogy nem ez a tízszeres ár lesz.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
95/2022.(IX. 27.) határozata 

földgáz és villamos energia energia beszerzésről 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 
Ipoolyszög Önkormányzatának földgáz és villamos energia ellátásban részesülő intézményei, 
illetőleg fogyasztási helyei vonatkozásában a Sourcing Hungary Kft. által szervezett, a Magyar 
Energia Beszerzési Közösség (MEBEK) keretében lebonyolítandó, csoportos közbeszerzéshez 
való csatlakozásról intézkedjen. 
 

2. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
csatlakozáshoz szükséges intézkedések megtételére, nyilatkozatok, szerződések aláírására. 

 
Határidő: a szerződéskötésre 2022. november 30. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
8) Tájékoztatás Kovács Jánosné kérelméről az Ipolyszögi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálat kapcsán 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Kovács Jánosné elnök asszonytól a múlt héten érkezett egy megkeresés, 
egyrészt azért, mert szeretett volna egy rendkívüli ülést 2022. 09. 23. napjára, de ez nem valósult 
meg. A megkeresés tárgya az volt, hogy az elmúlt hétvégén volt megtartva a Roma falunap és ezzel 
kapcsolatosan voltak anomáliák, hogy kinek mi a feladata. Értem ez alatt, hogy kinek kellett volna 
megtennie a különböző hatóságok felé a szükséges bejelentéseket (rendőrség, katasztrófavédelem). 
Ennek kapcsán kezdeményezte Elnök asszony az Ipolyszögi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 
fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálatát. Tudni kell, hogy ilyen együttműködési 
megállapodásnak kötelezően kell lennie a két önkormányzat között. A jelenleg hatályos, amit mind 
a két fél elfogadott abban az szerepel, hogy az irodahelység használata közös, úgy, hogy Ipolyszög 
Község Önkormányzata viseli az ezzel kapcsolatos költségeket. Illetve, hogy a személyi feltételek 
tekintetében az Önkormányzat a nemzetiségekről szóló 2011. évi CLCXXIX. törvény 80. § (1) 
bekezdésének b.)- e.) pontjában meghatározott feladatok előkészítését, végrehajtását Közös Hivatal 
bevonásával látja el. Ez ugye nem is kérdés, ezt a Közös Hivatal el is látja. Ami kérdéses volt az a 
helyi iratkezelés és adminisztratív ügyek ellátása. Egy ideig kedd és csütörtöki napokon Keresztes 
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Ágota járt ki és segítette a Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkáját, ez megszűnt, nem a hivatal 
kezdeményezésére, hanem azért mert azt az információt kaptuk, hogy működni fog az ügyintézés 
a kolleganő jelenléte nélkül is. Körülbelül ez időtájt lett felvéve Cseman Zsuzsanna, aki elsősorban 
könyvtárosi munkakörre lett felvéve. Több megoldás is lehet: a Közös Hivatalból újra kijár egy 
kolléga keddi és csütörtöki napokon, vagy itt helyben megoldva kijelölünk valakit, aki ellátja ezt a 
feladatot. A hangsúly azon van, hogy jelenleg van egy hatályos mind a két önkormányzat által aláírt 
együttműködési megállapodás, ennek módosítása csak úgy történhet meg, ha mind a két fél 
konszenzusra jut és a változtatási igényeket mind a ketten elfogadják. Most azt kell megbeszélni, 
hogy ne történjen meg még egyszer olyan eset, hogy elvész az információ az emberek között, hogy 
kinek mi a feladata és ki miért felel és ne a végén derüljön ki, hogy az adott feladat mégsem lett 
elvégezve.  
 
Kovács Jánosné: Már 3 év óta van Roma Nemzetiségi Önkormányzat, az iroda és az ehhez 
kapcsolódó feladatok mindig is vitás kérdés volt. Én nem kérek olyan sok dolgot. Azt szeretném, 
hogyha segítséget kérek az legyen megcsinálva. Én nem szeretnék vitatkozni.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Nekem az lenne a javaslatom, hogyha szükséged van segítségre 
illetve van egy feladat, amit meg kell csinálni azt írásban add le nekem és én ezt az ügyintézőn 
keresztül kezelem és le fogom ellenőrizni, hogy készen van. Ez neked megfelel? 
 
Kovács Jánosné: Igen. Köszönöm.  
 
 

 
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 
 


