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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

19. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. október 26. napján 

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

 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 4 fő (Maglódi Melinda képviselő asszony igazoltan van távol) van jelen.  
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a Képviselő- testület 4 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
N A P I R E N D: 
 
1) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési 

szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok 2023. évi belső 
ellenőrzési tervének jóváhagyására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

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

 
3) Beszámoló a tanyagondnoki ellátás megszervezéséről 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

4) Előterjesztés földgáz és villamos energia ellátásban részesülő fogyasztási helyeken földgáz és 
villamos energia beszerzésről szóló határozat visszavonására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

5) Előterjesztés szociális támogatások megállapítása iránti kérelmek elbírálására (zárt) 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
 
 
Napirendi pontok előtt 
 
Hart Tibor: Azzal kerestek meg engem, hogy a Halász utca végén továbbra is nagyüzembe folyik 
az illegális hulladék lerakása és állítólag már egy nyerges vontató is visz oda építési törmeléket.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Nem értem, hiszen az a terület be is van kerítve. 
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Hart Tibor: Azt kérték, hogy járjunk ennek utána, mivel az építési törmelék veszélyes hulladéknak 
minősül. Kérték, hogyha szükséges tegyük meg a szükséges intézkedéseket. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Meg fogjuk nézni kamerákat.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Holnapi napon megkérem az illetékes ügyintézőt, hogy menjen ki a 
helyszínre és nézze meg, mit tapasztal.  
 
Hart Tibor: Köszönöm. 
 
 
Napirendek 
 
1) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó 

költségvetési szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó 
önkormányzatok 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására 
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 a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

106/2022.(X. 26.) határozata 
Balassagyarmat Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei, a 

Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok 
2023. 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 2023. 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 
 

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

 
Kárdási Jánosné polgármester: Én kezdeményeztem a felülvizsgálatot.  
 
Hart Tibor: Kérlek, röviden mond el, hogy mely részeket érinti a változás. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: A Rendelet 9. §-a a tűzifa támogatás feltételeit határozza meg. Itt 
gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő szülőknél szükség volt jövedelmi értékhatárt meghatározni, 
ami a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 350 %-át jelentené.  A jövedelmi viszonyok folyamatos 
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emelkedése miatt, és annak érdekében, hogy minél szélesebb körben tudjunk segíteni a következő 
támogatási formáknál megemeltük az értékhatárt 1100%-ra: időskorúak évi egy alkalommal kapott 
támogatásánál, tanévkezdési támogatás, évente egy alkalommal nyújtott, lakhatással kapcsolatos 
költségek csökkentésének támogatása itt támogatás maximális mértékét is növeltük. Tanulók 
közlekedési támogatása tekintetében nem volt benne a rendeletünkbe, hogy azok a tanulók kapják, 
akik tanulmányaikat a Szabó Lőrinc Általános Iskolában, nappali munkarend szerinti oktatási 
formában végzik. 
 
Hart Tibor: Köszönöm szépen. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2022. (X. 29.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
3) Beszámoló a tanyagondnoki ellátás megszervezéséről 

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: Mi a vélemény az új falugondnokról, hogy jön ki a közfoglalkoztatottakkal? 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Nagyon pozitív, minden rendben van, egyelőre jól megértik 
egymást a közfoglalkoztatottakkal. Nem kell neki mondani mit csináljon, magától is keres feladatot, 
feltalálja magát. Tegnap kitakarította a kultúrházat, besegít a fűnyírásba és azt is felajánlotta, hogyha 
megvesszük, az anyagot megcsinálja az óvodánál az elkorhadt feljárót. Biciklivel hordja a leveleket. 
Nagyon meg vagyok vele elégedve, örülök, hogy őt választottuk. 
 
Hart Tibor: Őrülök neki, hogy pozitívak a tapasztalatok.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

107/2022.(X. 26.) határozata 
a tanyagondnoki ellátásról szóló beszámoló 

 elfogadásáról 
 
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tanyagondnoki ellátásról szóló 
beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
2) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésből fakadó egyéb szükséges intézkedéseket 
tegye meg! 
 
Határidő: 2022. október 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 



4 

 

 
4) Előterjesztés földgáz és villamos energia ellátásban részesülő fogyasztási helyeken 

földgáz és villamos energia beszerzésről szóló határozat visszavonására 
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 a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
108/2022.(X. 26.) határozata 

földgáz és villamos energia beszerzésről szóló határozat  
visszavonásáról 

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a földgáz és villamos 

energia beszerzéséről szóló 95/20222 (IX.27.) határozatát. 
 

2. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a szükésges 
intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2022. november 30. 
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 polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 
 

 
K.m.f. 

 
 

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


