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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 21. napján 

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

 CSEMAN ZSUZSANNA 
 AROS-MAGLÓDI MELINDA képviselő 

  
Hivatalból jelen van: DR. VARGA ANDREA jegyző 
 SZIKORA PÉTER pénzügyi osztályvezető 
                            
KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 5 főből 4 fő van jelen (Hart Tibor képviselő igazoltan van távol).  Megkérdezi, hogy 
a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat. 
 
A napirendre vonatkozóan javasolja az „Előterjesztés a Dr. Csordás Ildikó háziorvossal a 
balassagyarmati 1. számú felnőttháziorvosi körzet feladatellátási szerződésének megszüntetésére” 
című napirendi pont felvételét, amit 8. napirendi pontként tárgyalnak meg, melyet a Képviselő- 
testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosítással együtt, melyet a 
Képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 
 
N A P I R E N D: 
 
1) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésére 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

2) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1 /2021. 
(II.15.) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
3) Előterjesztés az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról 
 Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
4) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésével való 

egyetértésre 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

5) Előterjesztés a Központi Óvoda 2022. évi költségvetésével való egyetértésre 
 Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

6) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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7) Előterjesztés az óvodába történő beiratkozás időpontjának meghatározására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

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

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

 
Napirendek 
 

1) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
Kárdási Jánosné polgármester: Az előterjesztés részletesen tartalmazza a tervezett bevételeket és 
kiadásokat. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
 
Takács Gergely alpolgármester: Nekem lenne egy módosító javaslatom, az Ipolyszögi SE 
támogatására 400.000.- Ft volt betervezve. Javaslom ezt az összeget 500.000.- Ft-ra módosítani. 
Lesznek olyan költségek, amik plusz kiadásokat fognak jelenteni az egyesületnek. Tűzvédelmi és 
érintésvédelmi szakvélemények, ezeket már elkészítették és ki is fizettünk, le fognak járni a 
sportorvosi igazolások, ezeket is újra el kell készíteni, ez kb 80.000.- Ft összegű lesz, mindennel el 
fogunk számolni számlákkal.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Megkérdezem Szikora Péter pénzügyi osztályvezető urat, hogy mit 
javasol? 
 
Szikora Péter pénzügyi osztályvezető: Nincs akadálya, dönthet a testület a módosításról.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Azt kell megnéznünk, hogy honnan csoportosítsuk át ezt az összeget. 
 
Szikora Péter pénzügyi osztályvezető: A községgazdálkodásból tudunk átcsoportosítani 100.000.- 
Ft-ot. Én ezt javaslom.  
 
Aros-Maglódi Melinda: Ez nem olyan nagy összeg, én támogatom.  
 
A polgármester szavazásra bocsátja Takács Gergely alpolgármester módosító javaslatát, melyet a 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet 
a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 

Ipolyszög Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

2) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1 /2021. 
(II.15.) 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. 
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A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet 
a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 

Ipolyszög Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
3) Előterjesztés az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról 
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. 
 
Szikora Péter: Ez egy törvényi kötelezettség, aminek eleget kell tennünk. Ipolyszög tekintetében 
nincs adósság, így csak a bevételi oldalt mutatjuk be. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
15/2022.(II.21.) határozata 

az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról  

 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29/A. § -ban foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 8. § (2) bekezdése 
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 
követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:  
 

Saját bevételek összege / Ezer Ft /: 

 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel  1 860 1 950 1 950 1 950 

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot 
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és 
hasznosításából származó bevétel  / Tulajdonosi 
bevételek / 

        

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel      

Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel          

Immateriális jószág értékesítéséből származó 
bevétel  
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Részvény értékesítéséből származó bevétel      

Részesedés értékesítéséből származó bevétel      

Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból 
származó bevétel  

    

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 65  50  50 50  

Kezeség-,illetve garanciavállalással kapcsolatos 
megtérülés 

       

Saját bevétel összesen 1 925 2 000 2 000 2 000 

Saját bevétel 50%-a 963 1 000 1 000 1 000 

 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek / Ezer Ft /: 

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése ** 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás 
napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális 
tőketartozása, már megítélt és kiutalt. 

    

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás 
napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális 
tőketartozása, már megítélt és kiutalt, 2021-ben 
tervezett. 

    

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) 
szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a 
beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak 
névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, 

     

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás 
napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel 
megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, 

     

Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként 
történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a 
lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, 

     

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött 
adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - 
ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki 
repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött 
visszavásárlási ár, 

    

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt 
nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még 
ki nem fizetett ellenérték, 

     



5 

 

Hitelintézetek által, származékos műveletek 
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ 
Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti 
betétek, és azok összege. 

     

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettség  összesen  

0 0 0 0 

 

2. A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt követelménynek, 
amely szerint: 

„Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési 
kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem 
haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.” 

Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
Határidő: 2022. február 28. 
 

4) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi 
költségvetésével 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. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

16/2022.(II.21.) határozata 
a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésével való 

egyetértésről 
 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését. 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az intézmény 
fenntartó Önkormányzatot tájékoztassa. 
 
Határidő: 2022. március 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
 

5) Előterjesztés a Központi Óvoda 2022. évi költségvetésével 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 
17/2022.(II.21.) határozata 

a Központi Óvoda 2022. évi költségvetésével való  
egyetértésről 

 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal egyetért a Központi Óvoda 2022. évi költségvetésével. 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről 
Balassagyarmat Város Önkormányzatát tájékoztassa. 
 
Határidő: 2022. március 15. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
6) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének 

elfogadására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: A jelenleg ismert adatok, információk figyelembe vételével az 
önkormányzatnál nem várható olyan beruházás, ami a közbeszerzési értékhatárt elérné, ezért az 
önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve nemleges. 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 

18/2022.(II.21.) határozata 
Ipolyszög Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének 

elfogadásáról 
 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi 
közbeszerzési tervét nemleges tartalommal fogadja el. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2022. március 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 
 

7) Előterjesztés az óvodába történő beiratkozás időpontjának meghatározására 
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 

19/2022.(II.21.) határozata 
a 2022/2023. nevelési évre szóló óvodába történő beiratkozás  

időpontjának meghatározásáról 
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1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b.) pontjában kapott hatáskörében eljárva, 
figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §-ában foglaltakra, a 
2022/2023. nevelési évre szóló óvodai beiratkozás időpontját és eljárásrendjét a 
fenntartásában működő Balassagyarmati Központi Óvodában (székhely: 2660 
Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 19.) a határozat mellékletét képező „Hirdetmény” 
tartalma szerint határozza meg.  
 

2) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy biztosítsa Balassagyarmat, 
Ipolyszög és Patvarc települések közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező szülők (szülői felügyeletet gyakorlók) velük egy 
háztartásban élő gyermekei felvételét az egyes óvodai feladatellátási helyekre.  

 
Határidő: Folyamatosan 
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 

 
3) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a beiratkozás lebonyolítása 

során legyen figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. számú 
mellékletében meghatározott óvodai átlag-csoportlétszámra, amely 20 fő. E rendelkezést a 
gyermekek más óvodai csoportokba, illetve tagóvodába történő irányításával is meg kell 
tartani. 
 
Határidő: Folyamatosan 
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 

 
4) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Központi Óvoda vezetőjét tájékoztassa a 

döntésről, valamint a határozatot a helyben szokásos módon tegye közzé és a rendelkezésre 
álló kommunikációs eszközökkel gondoskodjon az óvodai beiratkozás időpontjának, az 
eljárás folyamatának és feltételeinek nyilvánosságra hozataláról. 
 
Határidő: 2022. március 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 
 

8) Előterjesztés a Dr. Csordás Ildikó háziorvossal a balassagyarmati 1. számú 
felnőttháziorvosi körzet feladatellátási szerződésének megszüntetésére  
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
Kárdási Jánosné polgármester: Megkérem dr. Varga Andrea jegyző asszonyt, hogy röviden 
ismeretese az előterjesztést. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Dr. Csordás Ildikó bejelentette, hogy 2022. május 31. 2022. június 1. 
fordulónappal abbahagyja a háziorvosi tevékenységét. Ez érinti a balassagyarmati 1. számú körzetet 
valamint Ipolyszög települést. Ez az ő oldaláról egy egyoldalú jognyilatkozattal történő szerződés 
megszüntetés, nincsen jogi lehetősége sem Balassagyarmatnak, sem pedig Ipolyszögnek arra, hogy 
ezzel szemben bármit is tegyen. Nem is ez a cél, ez egyfajta tájékoztatás a lakosság felé is arról, 
hogy ezzel a fordulónappal már nem ő fogja ellátni ezeket a feladatokat. Mindenképpen kell 
találnunk egy másik háziorvost, aki el fogja látni a feladatot. Doktornő megbeszélte a jelenlegi 
helyettesítést Dr. Major Árpáddal, hogy amíg nem találunk valakit, addig ő ellátja a feladatokat, de 
a cél, hogy találjunk valakit, aki ellátja Balassagyarmat 1. számú körzetét valamint Ipolyszög 
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település orvosi feladatait. Tudomásunk szerint az asszisztense is nyugdíjba fog vonulni 
doktornővel együtt, így az ő személyét is pótolnunk kell.  
 
Takács Gergely alpolgármester: Azt szeretném kérdezni, hogy ugye Ipolyszög az 1. számú 
balassagyarmati körzethez tartozik, a kettő összefügg egymással? Ha lenne jelentkező, aki elvállalná 
Ipolyszög települést, ez hogy működik? 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Ez úgy működik, hogy 1-1 körzethez közel azonos lakosságszám 
tartozik. Az már bennünk is felmerült, hogy másfajta rendszer szerint átcsoportosítanánk a 
körzeteket. Ipolyszög tekintetében szóba jöhet Dejtár vagy az érsekvadkerti területhez való 
csatlakozás is. Ez egyrészt önkormányzati döntés, másrészt pedig a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelővel kell egyeztetni ennek kapcsán. Patak és Dejtár tekintetében egy új fiatal háziorvos 
van, aki Czimbalmos doktor úr feladatait vette át, ő is lehet egy irány. Mi is próbáltuk 
Balassagyarmatra hívni, de azt a választ kaptuk, hogy ő inkább a kisebb településeken szeretne 
maradni. Ebbe Ipolyszög bele tudna illeszkedni.  
 
Takács Gergely alpolgármester: Azért is vetettem fel, mert egy napra lehet, hogy egyszerűbb 
háziorvost találni, mint egy teljes állásra.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Lehet az is az irány, hogy a balassagyarmati körzet helyettesítését ellátja 
egy orvos, Ipolyszög települést pedig ez a fiatal háziorvos, aki Dejtáron is van, minden megbeszélés 
kérdése. A praxisjog az Dr. Csordás Ildikóé, elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés megszűnését 
követő 6 hónap alatt van lehetősége. Amennyiben 2022. december 1-jéig ez a határidő 
eredménytelenül telik el, a praxist Balassagyarmat Város Önkormányzata hirdetheti meg. Dr. 
Csordás Ildikó arról tájékoztatott, hogy a praxisjog elidegenítéséről másik orvossal jelen pillanatig 
nem tudott megállapodni. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
20/2022.(II.21.) határozata 

a Dr. Csordás Ildikó háziorvossal a balassagyarmati 1. számú felnőtt háziorvosi körzet 
betegellátására kötött feladatellátási szerződés megszüntetéséről 

 
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2015. (II. 06.) határozatával 

jóváhagyott, Dr. Csordás Ildikó háziorvossal kötött feladatellátási szerződést 2022. május 
31. 2022. június 1. fordulónappal megszünteti. 

2)   A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
 
 
Határidő: 2022. május 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
 
Szeleczki Csaba szót kért. 
 
Kárdási Jánosné polgármester megadja a szót. 
 
Szeleczki Csaba: Az elmúlt ülésen szó volt arról, hogy a képviselők lemondanak a 
tiszteletdíjukról? 
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Kárdási Jánosné polgármester: Hart Tibor képviselő úr kezdeményezte, de ő jelenleg nincs itt. 
 
Szeleczki Csaba: Jegyző asszony azt kérte, hogy beszéljétek meg a következő testületi ülésre.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Igen, az szerepelt a jegyzőkönyvben is, hogy ez egy rendelet amit, ha 
hatályon kívül helyezünk, akkor megszűnik a képviselők tiszteletdíja. Azt kértem a képviselő-
testületi tagoktól, hogy üljenek le és beszéljék meg közösen, hogy mit szeretnének és jelezzék, 
hogyha készítsük elő ezzel kapcsolatosan egy anyagot. A hivatal felé nem jött visszajelzés, így nem 
készítettünk erről előterjesztést a mai ülésre. Azt kérném, ha van ilyen elhatározás, akkor azt 
jelezzék felénk.  
 
Szeleczki Csaba: Van ilyen elhatározása a képviselő testületnek? 
 
Takács Gergely alpolgármester: Én úgy gondolom, hogy elég sok pénzről lemondtam, erről nem 
szeretnék. 
 
Aros-Maglódi Melinda: Nem. 
 
Cseman Zsuzsanna: Nem. 
 
Szeleczki Csaba: Akkor úgy gondoljátok, hogy ti megdolgoztok ezért a pénzért? 
 
Aros-Maglódi Melinda: Nem erről van szó. Miért mondjunk le róla? Miért szólít fel minket bárki 
arra, hogy mondjunk le? Én nagyon szívesen felajánlom a 17 ezer Ft-ot közösségi rendezvényekre, 
nagyon szívesen adok nyugdíjas napra, vagy gyereknapra, ezt támogatom, amennyivel én 
gondolom, de te ne mond meg, hogy mit tegyek. Részemről nem volt ilyen felvetés, de javíts, ki ha 
tévedek.  
 
Szeleczki Csaba: Akkor nem mond le senki. 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 
 


