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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

21. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

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

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

 MAGLÓDI MELINDA 
 CSEMAN ZSUZSANNA képviselő 

  
Hivatalból jelen van: DR. VARGA ANDREA jegyző 
 TUNYOGINÉ DR. GÁLIK ÁGNES aljegyző 
  
KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 5 főből 4 fő (Hart Tibor képviselő úr 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 Ipolyszög Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 

24.) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

2) Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 11/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

3) Előterjesztés a közvilágítással kapcsolatos rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

4) Előterjesztés törvényességi felhívás megtárgyalására, valamint a temetőről és a temető 
használat szabályairól szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

5) Előterjesztés reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

6) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyásával való egyetértésre 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

7) Előterjesztés igazgatási szünet elrendelésével való egyetértésre 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

8) Egyebek  
 

9) Előterjesztés szociális támogatások megállapítása iránti kérelmek elbírálására (zárt) 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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Napirendek 
 
1) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 

2/2022. (II. 24.) rendeletének módosítására 
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 rendelet tervezetet, melyet 
a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
7/2022. (XII. 02.) önkormányzati rendelete 

Ipolyszög Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.24.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
2) Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 11/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet 

módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Adminisztrációs pontosítások miatt szükséges a rendelet módosítása.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet 
a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2022. (XII. 02.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról szóló 11/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
3) Előterjesztés a közvilágítással kapcsolatos rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

Kárdási Jánosné polgármester: Költségvetési, gazdaságossági tényezőket vizsgálva merült fel, 
hogy tárgyalja a képviselő-testület a témát.  Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e 
kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Takács Gergely alpolgármester: Azt beszéltük, hogy este 11:00- 4:00-ig nem menne a közvilágítás. 
Én úgy gondolom, hogy ez elfogadható.  
 
Maglódi Melinda: Igen, teljesen célszerű lenne.  
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Takács Gergely alpolgármester: Ha megoldható ennek a beállítása, akkor én javaslom, hogy 
fogadjuk el a rendelet tervezetet. Így tudnánk spórolni.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Azt is megteheti a képviselő-testület, hogy még egyszer átbeszélik és a 
januári ülésre vissza hozzuk ezt a rendelet tervezetet. Addig pedig látni fogjuk az árakat.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Én javaslom, hogy döntsünk róla januárban, Hart Tibor képviselő 
úr nincs jelen, szeretném, ha ő is el tudná mondani a véleményét.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Akkor azt javasolnám, hogy amint megvan az ára az áramnak, január 
elején hívjuk össze egy testületi ülést.  
 
A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet a Képviselő-testület 4 nem 
szavazattal nem fogadott el.  
 
4) Előterjesztés törvényességi felhívás megtárgyalására, valamint a temetőről és a temető 

használat szabályairól szóló rendelet megalkotására 
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 
118/2022.(XI. 29.) határozata 

törvényességi felhívás megtárgyalásáról 
 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Kormányhivatal 

NO/TFO/227-83/2022. iktatószámon kiadott törvényességi felhívását megismerte és 
megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja. Ennek megfelelően gondoskodik a 
jogszabálysértés megszüntetéséről. 
 

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

 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet 
a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2022. (XII. 02.) önkormányzati rendelete 

a temetőről és a temető használat szabályairól 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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5) Előterjesztés reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó megállapodás megkötésére 
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. 
 
Takács Gergely alpolgármester: Erről már többször beszéltünk és akkor az volt a gond, hogy nem 
az önkormányzaté a buszmegálló.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Igen, de leellenőriztük, az önkormányzat a tulajdonos. A fedést pedig, 
hogy ne ázzanak meg a lakók azt eddig is az önkormányzat oldotta meg.  
 
Takács Gergely alpolgármester: Nekem még az lenne a kérdésem, hogyha elfogadjuk ezt a 
megállapodást, akkor ki felel a reklámhordozók fenntartásáért.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Én úgy értelmeztem, hogy vállalták az esetleges rongálás javítási 
költségeit, hiszen ez az ő érdekük, hogy rendben legyen. Az ő elgondolásuk valamilyen lemezborítás 
lenne.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Én ezt tudom támogatni.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

119/2022.(XI. 29.) határozata 
reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó megállapodás 

 megkötéséről 
 
 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapodást kíván kötni a 

MASLEN s.r.o. (Telephely: Železničná 4., 990 01 Veľký Krtíš, Szlovákia) céggel 
reklámhordozók elhelyezésére, melynek értelmében a társaság elvégezi a település két 
buszmegállójának lemezelését, ennek ellentételezéseként jogosult 5 évig elhelyezni a reklámját 
mind a két buszmegállón. 
 
 

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

 
Határidő:  szerződés megkötése: 2022. december 31 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 

6) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyásával való egyetértésre 
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. 
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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

120/2022.(XI. 29.) határozata 
a Balassagyarmati Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyásáról 
 

1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Balassagyarmat 
Város Önkormányzata a fenntartásában működő Balassagyarmati Központi Óvoda (székhely: 2660 
Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 19.) Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja, egyúttal a 195/2018. (XI. 29.) határozattal elfogadott Szabályzatot 
hatályon kívül helyezze. 
 
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét és a 
dokumentumot záradékkal lássa el. 
 
Határidő: 2022. december 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 
7) Előterjesztés igazgatási szünet elrendelésével való egyetértésre 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Vannak olyan feladatok, amik 
miatt Ipolyszögön lesznek napok, amikor dolgozni fogunk. Az ebédeket ki kell vinni a gyerekeknek 
és az időseknek is.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

121/2022.(XI. 29.) határozata 
igazgatási szünet elrendelésével való egyetértésről 

 
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő – testülete – figyelemmel a Kormány 

460/2022 (XI.10.) Korm. rendeletének 1§ (1) b) és 1§ (5) bekezdésében foglaltakra – egyetért 
azzal, hogy a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatalban 2022. december 22. és 2023. 
január 8. napja között igazgatási szünet kerüljön elrendelésre. 
 

2) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

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

8) Egyebek  
 
dr. Varga Andrea jegyző: A múlt héten hétfőn volt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülése, az 
ülés lezárását követően, újra felmerült a falugondnok gyerekek iskolába szállításának a segítésének 
kérdése. Abban maradtunk, hogy alapvetően a falugondnokot Ipolyszög Község Önkormányzata 
foglalkoztatja. A falugondnoknak 8 órás munkaviszonya van. A munkaköri leírása jogszabály 
szerint lett meghatározva. Az a kérdés jelenleg, hogy a falugondnoknak belefér-e a munkaidejébe a 
gyerekek szállítása. Úgy tudom, hogy 7 kisgyermekről lenne szó, akinek az iskolába járásával 
probléma van. Egy olyan irány is elindult, hogy már az is nagy segítség lenne, hogy a gyerekeket 
összeszedi a falugondnok a településen és elviszi őket a buszhoz. Ebben a testület tud döntést 
hozni, hogy biztosítja ezt a feladatot vagy sem. Elnök asszony felvetett még egy ügyet és abban 
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maradtunk, hogy ezt jelen jegyzőkönyvben rögzíteni fogjuk, ez pedig az óvoda működéséhez 
kapcsolódik. Azt a jelzést kaptuk, hogy nem annyi gyermek tartózkodik az óvodában, mint amennyi 
lejelentésre kerül, napi szinten. Egyeztetünk a Központi Óvoda vezetőjével és azt mondta, hogy ki 
fog alakítani egy ütemtervet, ahol szúrópróbaszerűen ellenőrizni fogja, hogy valóban annyi gyermek 
van, amennyi le van jelentve. Ha mégsem, akkor ennek mi az oka és ha nem tudnak megfelelő 
választ adni, akkor ennek milyen munkajogi következményei vannak. Azt gondolom, hogy mind a 
két önkormányzatnak megvan a lehetősége, hogy ilyen eseteket jelentse a Központi Óvoda 
vezetőjének.  
 
Takács Gergely alpolgármester: Tehát ha jól értem változtathatunk a falugondnok munka idején? 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Ez már a múltkor is problémát okozott. A reggel 7:00- 17:00 óráig 
terjedő időtartam nem fér bele a 8 órába. Az egyik verzió lehet az, hogy úgy csúsztatjuk a 
munkarendet, hogy valamelyik szállítás beleférjen a napi 8 órába. Vagy ha nem változtatunk ezen, 
akkor hogyan tudna bele férni, hogy a falugondnok várja a gyerekeket a busznál és hazavigye őket, 
így az Ipolyszögön belüli hazajutást meggyorsítanánk. Mivel olyan jelzés érkezett, hogy a hölgy, aki 
kíséri a gyerekeket nem a legrövidebb utat választja és így nagyon hosszú idő a hazajutás. Az is lehet 
egy megoldás, hogy leülünk a gyerekek szüleivel és megbeszéljük velük, hogy nekik ez milyen jellegű 
problémát jelent. Az iskolából érkezett egy olyan visszajelzés, hogy a gyerekek fáradtan érnek be 
aluszékonyak már az első órákon.  
 
Kovács Jánosné: Én nem értem, hogy nektek ez miért akadály. Beadtam november 11-én a 
kérelmet és meg kellett várnom a hónap végét, amikor testületi ülés van.  
 
Kovács János: Polgármester asszony jól tudja, hogy a gyerekek 6:20-kor indulnak el reggel ahhoz, 
hogy elérjék a 7:25-kor induló buszhoz.  
 
Takács Gergely alpolgármester: Ilyen sokáig tart össze szedni a gyerekeket? 
 
Kovács János: Minden egyes gyerekért el kell menni.  
 
Takács Gergely alpolgármester: Ezt nem igazán értem 7 gyerekről beszélünk és nagyon kicsi ez a 
település ahhoz, hogy majd 1 óra legyen ennek a kivitelezése.  
 
Kovács Jánosné: Nem ez a kérdés, az a kérdés, hogy megoldjátok a gyerekek szállítását vagy sem. 
Ezt már hetek óta húzzátok! November 11-én adtam le a papírt most meg november 29-e van, 
meddig ültök még rajta? Én azt kértem, hogy minél előbb szülessen erről döntés. A falugondnok a 
ti hatáskörötök. Sajnos ti már egyszer megmondtátok, hogy biztos, hogy nem fogjátok vállalni a 
gyerekek szállítását. A falugondnok reggel kihordja az óvodások reggeliét ez miért működik? 
 
Cseman Zsuzsanna: Azt nem ő hordja, hanem a GAMESZ kocsija.  
 
Kovács Jánosné: Minden meg van oldva, én csak azt kértem tőletek, hogy a gyerekek szállítását 
oldjátok meg. Van egy szép falubusz megkaptátok rá a pénzt.  
 
Cseman Zsuzsanna: Akkor egyezkedjünk, hogy csak az elsősöket vigyük be. 
 
Takács Gergely alpolgármester: Ne vigye be, a jelenlegi gázolaj árak mellett nem engedhetjük meg, 
hogy bevigyük a gyerekeket.  
 
Kovács Jánosné: Akkor ezt írjátok le egy papírra, hogy tudjam tovább intézni. Megvártátok a 
hónap végét.  
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dr. Varga Andrea jegyző: Arról beszéltünk, hogy a jelenlegi helyzet is jogszerű és abban 
maradtunk, hogy az az elvárás, hogy szerepeljen a jegyzőkönyvben, ez most szerepelni fog a 
jegyzőkönyvbe, tehát pontosan úgy történnek a dolgok, ahogy a múlt héten megbeszéltük. Tehát 
nyugodjunk meg, keressük meg a közös megoldást. Ami nem biztos, hogy ezen az ülésen fog 
megtörténni.  
 
Kovács Jánosné: Az a probléma, hogy nem születik közös döntés. Egy hónapot kell arra várnunk, 
hogy ne történjen semmi. Ráadásul nap mint nap elmondják, hogy ők biztos nem fogják behordani 
a gyerekeket. Most is elmondták. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Igen, én pedig azt mondom el, hogy a jelenlegi helyzet is törvényes, tehát 
ha a testületi tagok ezt nem vállalják, akkor is törvényesen működik a rendszer. 
 
Kovács Jánosné: Igen, így van.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: A múlt héten az ülést követően megbeszéltük, hogy a mai ülésen szó 
lesz ezekről. „Egyebek” napirendi pontban. Önök azt mondták, hogy ez egy nagyon jó ötlet és a 
férje vetette fel, hogy már az is nagy segítség lenne, ha a gyerekeket a busztól hazavinné a 
falugondnok. Minden úgy történik, ahogy megbeszéltük. 
 
Kovács János: Rosszul mondod, csak Cseman Zsuzsanna mondja ezt.  
 
Cseman Zsuzsanna: Ez nem igaz! 
 
Kovács Jánosné: Most megint meddig várjunk, hogy szülessen döntés? 
 
Takács Gergely alpolgármester: Mikor ér haza a gyerekeknek a busz az iskolától? 
 
Kovács Jánosné: A 16:25-sel jönnek körülbelül 17:00 érnek ide. 
 
Takács Gergely alpolgármester: Az azt jelenti, hogyha 9:00-kor kezd a falugondnok akkor férne 
bele a munkaidejébe.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Igen.  
 
Kovács János: Az a baj, hogy reggel nagyon korán indulnak el a gyerekek és ezért fáradtak már az 
első órákon.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Én továbbra sem értem, miért indulnak el olyan korán a 
gyerekekkel. Én már többször elmondtam, hogy nem kell olyan korán elindulni a gyerekekkel. Sőt 
még azt is beszéltük, hogy majd a szülők felteszik a buszra a gyerekeket.  
Kovács János: Nem csinálják.  
 
Cseman Zsuzsanna: Meg azt is mondták a gyerekek, hogyha felültetik őket a buszra a fenti 
buszmegállóban félnek, hogy elviszi őket valahova máshova a busz. 
 
Kovács János: Igen, ez így van.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Ezt sem értem, hiszen ez a busz kizárólag az iskolásokért jön ki. 
Én nagyon szívesen elbeszélgetek a szülőkkel. Elmagyarázom nekik a helyzetet. Ha ez segítség. 
Hozzám nem jönnek, nem mondják el a gondjaikat. Jöjjön és mondja el. 
 
Kovács Jánosné: De ha nekem elmondja a problémáját az én szavam nem ér semmit? 
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Kárdási Jánosné polgármester: Nem, én nem ezt mondtam. Te is jelen lehetsz a megbeszélésen. 
Nekem az a problémám, hogy rengetegszer előfordult már, hogy mást mondanak neked, mást 
mondanak nekem és ebből van a baj. Nem azért szeretnék beszélni a szülőkkel, mert nem ér semmit 
amit te mondasz. Te vagy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke természetes, hogy téged 
keresnek meg a problémáikkal. Neked is kell segítened. Csak úgy gondolom, hogy most engem is 
érint ez az ügy, ezért szeretnék kezdeményezni egy megbeszélést, ahol ott vannak a szülők ti és én 
is.  
 
Kovács János: Jegyző asszonynak szeretném elmondani, hogy azért vagyunk feszültek, mert 
minket keresnek és azt mondják, hogy minek van a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, ha nem 
érünk el semmit. Sőt tettek ellenünk bejelentést, hogy mi nem végezzük el a feladatunkat!  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Annak semmi akadálya, ahogy polgármester asszony is elmondta, önöket 
megbízták ezzel, önök pedig azzal intézkedtek az ügyben, hogy leülnek egy asztalhoz azokkal, akik 
érintettek az ügy kapcsán. Elmondhatják a szülők, hogy miért félnek a gyerekek a buszon, vagy 
éppen miért nem tudják a szülők elkísérni a gyerekeket a buszhoz. Sokkal bonyolultabb a helyzet 
ha kettő-három közvetítő szerepel a történetben és a végére már nem az jut el, aminek el kellene 
jutnia információ. Ezért kellene leülni egy asztalhoz az érintett feleknek és együtt megbeszélni 
mindent. Ha szükséges a hivatal dolgozói is csatlakoznak a megbeszéléshez. Nem akarom halogatni 
a megoldást. Vegyék fel a kapcsolatot a családokkal, beszéljünk meg egy minél előbbi időpontot és 
üljünk le megbeszélni a lehetőségeket.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Én ezt támogatom.  
 
Kovács Jánosné: Én azt nem értem, hogy nektek miért fáj annyira, hogy ezek a gyerekek a 
falubusszal menjenek iskolába? 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Ez nem így van.  
 
Kovács Jánosné: Mindenre kapható a busz, csak erre nem. Tudjátok min kellene spórolni, az 
óvoda fenntartásán. Mivel az nincs kihasználva, 5-8 gyerek miatt van fenntartva az óvoda. Délután 
hazaviszik a gyerekeket csak az óvónők maradnak ott. Nem azon kellene spórolni, hogy a gyerekek 
bejussanak az iskolába. Ezen kellene inkább elgondolkodni.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: A két dolog nem függ össze, de értem a problémát.  
 
Takács Gergely alpolgármester: A falugondnoknak mi vagyunk a munkáltatói. Már egyszer 
elmondtuk, hogy nem fér bele a 8 órás munkaidő keretbe mind a két szállítás.  
 
Kovács Jánosné: Szerintem ezt meg lehetne oldani. Én azt kérem, hogy segítsetek ezeknek a 
gyerekeknek.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Én továbbra is azt javaslom, hogy üljünk le a szülőkkel és beszéljük 
át ezt a problémát.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Ezt én is támogatom beszéljenek meg egy közeli időpontot és üljenek le 
együtt közösen és oldják meg a helyzetet.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Lenne még egy téma. Kovács Jánosné ingatlanba történő 
bejelentkezéséről. Aljegyző asszony kezdte el kivizsgálni ennek lehetőségét, szeretném 
megkérdezni, hogy hol tart az ügy jelenleg. 
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Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Alapvetően az jelenti a problémát, hogy a felépítmény sincs 
feltüntetve, amire lakcímet keletkeztethetne az érintetteknek. Az a terület, ahol elhelyezkedik a 
lakóépületük az részben egy erdőnek minősített terület. A földhivatal ingatlan nyilvántartása szerint 
erdőművelési ágú, tehát termőföld. A másik része pedig belelóg egy szántó megnevezésű 
ingatlanba. Ahhoz, hogy ott egy telket lehessen kialakítani 900 m2-re lenne szükség a vonatkozó 
Helyi Építési Szabályzatnak megfelelően. Ez azt jelenti, hogy ki kellene vonni mezőgazdasági 
művelésből az érintett 900 m2 ingatlant. Ennek vannak költségei: egyrészt a földmérői díj, másrészt 
a mezőgazdasági művelésből való kivonás költsége. Azt mondta Harmatos Tünde ügyintéző, hogy 
nagyságrendileg ez 300-400 ezer forintba kerülne, hogy ezek után az önkormányzat tulajdonba 
tudja adni azt az altalajt. A nemzeti vagyonról szóló törvény alapján ez sem történhetne ingyenesen, 
hanem valamilyen összeg fejében tehetné meg az önkormányzat. A másik lehetőség az lenne, hogy 
földhasználati jogot biztosítana az önkormányzat, ez csak a felépítmény nagyságának megfelelő 
földhasználati jogot jelent. Azonban, ha ezzel a joggal rendelkeznek, akkor a felépítmény 
feltüntethető lenne, így már lehetne oda lakcímet kérni. Ennek annyival kisebb a költsége, hogy a 
mezőgazdasági művelésből kivonás nem jön szóba. De az egyéb ügyintézésnek vannak díjai. Az 
volt a kérdés, hogy a felmerülő költségeket az önkormányzat felvállalja azzal a feltétellel, hogy majd 
megtérítik számára az érintettek. Egyúttal szeretném jelezni, hogy hasonló problémák lesznek a 
Dévér utcában is.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Köszönjük szépen.  
 
Kovács Jánosné: Még át kell gondolnunk, hogy hogy legyen. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Akkor, ha megvan a döntésetek, értesítsetek róla és annak 
megfelelően előkészíti aljegyző asszony az előterjesztést. 
 
 
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 
 


