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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 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 (Aros-Maglódi Melinda képviselő asszony betegsége miatt igazoltan van 
távol.) fő 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 2021. évi zárszámadásának elfogadására 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési 
szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok 2021. évi 
összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
3.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2021. évi ellátásáról 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

4.) Előterjesztés az Ipolyszög, 03., 05., 04., 06 hrsz-ú és a 306 hrsz-ú ingatlanok hasznosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

5.) Előterjesztés a Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 
fejlesztése – 2022” MFP-ÖTIK/2022 tárgyú pályázat keretén belül az Ipolyszögi művelődési 
ház külső felújítási munkálataira vonatkozó beszerzési eljárással kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

6.) Előterjesztés a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és kezeléséről szóló közszolgáltatási 
szerződés módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
7.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2022/2023. nevelési évben indítható 

óvodai csoportjainak meghatározására és egyes óvodai csoportokban a maximális létszám 
túllépésének engedélyezésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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8.) Előterjesztés az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt 
Alap pénzügyi támogatásra vonatkozó pályázati felhívásról 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

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

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 
Napirendek 
 
1.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásának 

elfogadására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia 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 
4/2022. (V. 29.) önkormányzati rendelete 

Ipolyszög Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásának 
 elfogadásáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó 

költségvetési szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó 
önkormányzatok 2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia 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 
41/2022.(V. 26.) határozata 

2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 
 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja a 2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2022. május 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester  
            dr. Varga Andrea jegyző 
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3.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2021. évi ellátásáról 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
Kárdási Jánosné polgármester: Minden év május 31. napjáig kell elfogadnunk a beszámolót, sok 
fontos információt tartalmaz a családokat segítő támogatásokról. 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 

42/2022.(V. 26.) határozata 
az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 

2021. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak 
alapján az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi ellátásáról 
szóló beszámolót elfogadja. 

 
2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót a Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg. 
 
 Határidő: 2022. június 5. 
 Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a gyermekeket és az ifjúságot 

érintő rendeletalkotást, rendelet-felülvizsgálatot és módosításokat megelőzően folytasson 
egyeztetést azokkal a civil szervezetekkel, amelyek az adott korosztály társadalmi 
körülményeivel érintettek.  

 
Határidő: folyamatos 

 Felelős: Kárdási Jánosné  polgármester 
                        dr. Varga Andrea jegyző 

 
4.) Előterjesztés az Ipolyszög, 03., 05., 04., 06 hrsz-ú és a 306 hrsz-ú ingatlanok 

hasznosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: Adame Károly az Ipolyszög 03, 04, 05, 06 hrsz-ú külterületi 
ingatlanokat szeretné bérelni az önkormányzattól illetve a 306 hrsz-ú ingatlan részt meg is 
megvásárolná. Varró Zsolt az Ipolyszög 04 és a 05 hrsz-ú ingatlanok bérbevételét kéri. A 
területeken állatokat (birkákat) szeretne legeltetni és füvet kaszálni. A terület használatát, a kaszálás 
fejében térítésmentesen kéri.  
 
Hart Tibor: Nekem két megjegyzésem lenne ezzel kapcsolatosan. Az egyik, hogy területet ne 
adjunk el, a másik, hogy határozatlan időre ne adjunk bérbe ingatlant. 
 
Takács Gergely alpolgármester: Nekem is ez a véleményem, egyetértek. Én azt javaslom, hogy a 
két gazdálkodó egyezzen meg, hogy melyik területre ki szeretné beadni a pályázatát.  
 
Hart Tibor: Ezt támogatom és ha bérbe adjuk, akkor az egy éves határozott időtartam legyen.  
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A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

43/2022.(V. 26.) határozata 
az Ipolyszög, 03., 05., 04., 06 hrsz-ú és a 
306 hrsz-ú ingatlanok hasznosításáról 

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

NATURA 2000 természetvédelmi területen lévő, Ipolyszög, 03 hrsz-ú legelő megnevezésű 
1450 m2 alapterületű, a 04 hrsz-ú erdő megnevezésű 2 ha 9404 m2 alapterületű, a 05 hrsz-
ú legelő megnevezésű 2182 m2 alapterületű és a 06 hrsz-ú árok megnevezésű 224 m2 
alapterületű ingatlanok bérbeadására pályázatot ír ki a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal. 

 
2. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ipolyszög 306 hrsz-ú közterület 

megnevezésű ingatlant, illetve annak egy részét sem kívánja elidegeníteni, annak használatát az 
ipolyszög 322 hsz-ú ingatlan tulajdonosa/használója, Adame Károly 2660 Balassagyarmat, 
Bástya u. 2. szám alatti lakos részére nem engedélyezi.  

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Kárdási Jánosné polgármester 
  dr. Varga Andrea jegyző 
Határidő:  a pályázat kiírására: 2022. 06.15. 

 
5.) Előterjesztés a Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 

fejlesztése – 2022” MFP-ÖTIK/2022 tárgyú pályázat keretén belül az Ipolyszögi 
művelődési ház külső felújítási munkálataira vonatkozó beszerzési eljárással 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: Ipolyszög Község Önkormányzata 26.124.396 Ft összegű 
támogatást nyert el a Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 
fejlesztése – 2022” MFP-ÖTIK/2022 tárgyú pályázati felhívásra beadott kérelmére. A projekt fő 
része az Ipolyszögi művelődési ház külső felújítása. A munkálatok során vakolás és rabicolás, 
bádogozás, felületképzés, valamint szigetelés kerül kivitelezésre. A kivitelezésre az Önkormányzat 
három árajánlatot kért be, ezek közül javaslom, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval 
kössünk szerződést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a 
napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Hart Tibor: Én azt tapasztaltam, hogy ott elkezdődtek a munkafolyamatok.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Igen, félreértés történt, de leállítottam. Mondtam nekik, hogy még 
nem döntöttünk a beadott pályázatokról.   
 
Hart Tibor: Furcsállottam is, különböző naplókat kell vezetni nem is értettem, hogy mit csinálnak.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Tisztáztam a vállalkozóval, hogyha döntöttünk értesítem róla. 
 
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 
44/2022.(V. 26.) határozata 

a Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022” 
MFP-ÖTIK/2022 tárgyú pályázat keretén belül az Ipolyszögi művelődési ház külső 

felújítási munkálataira vonatkozó beszerzési eljárással kapcsolatos döntések 
meghozataláról 

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ipolyszögi művelődési ház külső 

felújítási munkálataira vonatkozóan az alábbi vállalkozásoktól kért ajánlatot. 
 
 Ajánlattevő Adószám 

1. Mészáros János e.v., 2696 Terény, Kossuth út 69. 63911376-2-32 
2. FAL-ÉPSZER Kft., 2648 Patak, Kossuth út 3. 12531093-2-12 
3. Uniós Energia Kft., 1139 Budapest, Teve u. 18-22. B lph. 8.em.4. 22747079-2-41 
 

2. A Képviselő-testület az eljárás nyerteseként – a legalacsonyabb ajánlati árat adó – alábbi 
ajánlattevőt hirdeti ki. 
 

Ajánlattevő Nettó ajánlati ár 
Uniós Energia Kft., 1139 Budapest, Teve u. 18-22. B lph. 8.em.4. 19.123.064,-Ft 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerint 

gondoskodjon a kivitelezési munkák megvalósításához szükséges intézkedések megtételéről. 
 
Határidő: 2022. június 30. 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

 
6.) Előterjesztés a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és kezeléséről szóló 

közszolgáltatási szerződés módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.  
 
Hart Tibor: Mennyi ingatlan van Ipolyszögön? 
 
Kárdási Jánosné polgármester: 150-160 körülbelül.  
 
Takács Gergely alpolgármester: Havonta egyszer van szelektív hulladékgyűjtés. Átlagban 2 db 
zsákkal kell számolni.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Gyakorlatban, a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft látja 
el a feladatot, alvállalkozóként. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Azt fixálhatjuk is, hogy ingatlanonként maximum 2 zsák adható.  
 
Takács Gergely alpolgármester: Jelenleg csak egy zsákot kapunk. 
 
Hart Tibor: Én támogatom, nem olyan nagy összeg. 
 
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 
45/2022.(V. 26.) határozata 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 

1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DTKH Duna-Tisza közi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (Székhely: 6000 Kecskemét, 
Kisfái 248 0737/12 hrsz.) és a "Zöld Híd B.I.G.G." Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.) 
kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítását a határozat mellékletét 
képező tartalommal elfogadja.  

 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 
Határidő:  2022. május 31. 
Felelős:Kárdási Jánosné polgármester 
 
7.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2022/2023. nevelési évben indítható 

óvodai csoportjainak meghatározására és egyes óvodai csoportokban a maximális 
létszám túllépésének engedélyezésére 
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 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
46/2022.(V. 26.) határozata 

a Balassagyarmati Központi Óvoda 2022/2023. nevelési évben   
indítható csoportjainak számáról 

1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
XCX. törvény 83. § (2) bekezdés d.) pontjában kapott hatáskörében eljárva, a Balassagyarmati Központi 
Óvodában (székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 19.; OM 200635) a 2022/2023. nevelési évben 
indítható óvodai csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg: 
 

2022/2023. nevelési év 
 Feladatellátási hely megnevezése: Indítható óvodai csoportok 

1. Központi Óvoda 4 csoport 
2. Nyitnikék Tagóvoda 5 csoport 

3. Meseerdő Tagóvoda 2 csoport 

4. Cseperedő Tagóvoda 3 csoport 
5. Játékvár Tagóvoda 4 csoport 
6. Ipoly-parti Csipcsirip Tagóvoda 1 csoport 
7. Patvarci Hársfavirág Tagóvoda 1 csoport 
ÖSSZESEN: 20 csoport 

 
2) A polgármester utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a 2022/2023. nevelési év indításánál és 
nevelési év közben folyamatosan kísérje figyelemmel a csoportlétszámok változását. Amennyiben 
új gyermek felvétele, átvétele miatt a maximális létszám túllépésének fenntartói hatáskörben történő 
engedélyezése szükségessé válik, terjessze be az intézmény kérelmét a Képviselő-testület elé. 
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Határidő: folyamatosan 
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella 
 

3) A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Balassagyarmati Központi 
Óvoda vezetőjét és tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: 2022. június 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
47/2022.(V. 26.) határozata 

a Balassagyarmati Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének  
a 2022/2023. nevelési évben történő engedélyezéséről 

 
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a Balassagyarmati 
Központi Óvoda (székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 19.; OM 200635) alábbi 
feladatellátási helyein, csoportjaiban és létszámokkal engedélyezi a 2022/2023. nevelési évben a 
maximális csoportlétszám túllépését:  
 

 
 
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa az óvoda vezetőjét és tegye 
meg az egyéb szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: 2022. június 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 
3) A Képviselő-testület utasítja a Balassagyarmati Központi Óvoda vezetőjét, hogy a 
2021/2022. nevelési évben a felvételi és átvételi kérelmek teljesítésekor a vonatkozó jogszabályok 
és a fenntartó által engedélyezett létszámokra alapozva járjon el.  Amennyiben az óvoda jelen 
döntéssel nem érintett csoportjában vagy létszámmal szükségessé válik a maximális csoportlétszám 
túllépésének fenntartói engedélyezése, az óvodavezetőnek haladéktalanul jeleznie kell azt a 
Képviselő-testület felé.  

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 
 

 
8.) Előterjesztés az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 

Kisprojekt Alap pénzügyi támogatásra vonatkozó pályázati felhívásról 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 

BALASSAGYARMATI KÖZPONTI ÓVODA (OM: 200635) 
2022/2023. nevelési év 

Feladatellátási hely Csoport Engedélyezett létszám 
Meseerdő Tagóvoda Tekergő  29 fő 

Pillangó 29 fő 
Cseperedő Tagóvoda Hétszínvirág 28 fő 
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Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület 
tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Hart Tibor: Akkor, ha jól értem a pályázat Szlovákiát és Magyarországot is érinti? 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Igen. 
 
Hart Tibor: Így az elnyert pályázatból mind a két ország részesül és együtt is pályáznak? 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Igen, ezért fel kell venni a testvértelepüléssel a kapcsolatot, ha van ilyen 
Ipolyszög tekintetében.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Akkor ennek utána nézünk.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
20.000 EUR kiegészítéssel, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
48/2022.(V. 26.) határozata 

az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alap 
pénzügyi támogatásra vonatkozó pályázati felhívásról 

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Interreg V-

A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alap pénzügyi 
támogatásra vonatkozó pályázati felhívás keretében pénzügyi hozzájárulási kérelem 
kerüljön benyújtásra 20.000 EUR értékben. 

 
2. A Képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén saját erőként biztosítja a költségek 15%-

át, a 2022. évi költségvetése terhére. 
 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt 

feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételéről. 

 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

 
 

Napirendi pontok után 
 

Kárdási Jánosné polgármester: A fűnyírással kapcsolatban felmerültek kérdések és ezeket 
szükséges tisztáznunk.  
 
Hart Tibor: Igen, ez egy elég érdekes téma.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Ezért is szeretném tisztázni ezt a kérdést. Az önkormányzat 
feladata, hogy a közterületeteken levágja a füvet, de idén annyira nagy volt a fű, hogy nem az 
ingatlanok előtt kezdtünk, hanem a temető, játszótér, parkok környékén . A lakók ezen 
felháborodtak. Tudomásom szerint erre van egy törvény, ami kimondja, hogy az ingatlan előtt az 
ingatlantulajdonosnak kell karbantartania a területet. Ezt szeretném a testülettel megbeszélni.  
 
Hart Tibor: Igen, ez engem is érintett, polgármester asszony engem is felvilágosított ezzel 
kapcsolatban, hogy van ez a rendelkezés, mely szerint az ingatlan előtt az ingatlantulajdonosnak 
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kell karbantartania a területet. Én ennek eleget is tettem. Viszont ezt át kell beszélnünk, mert 
vannak olyan idős emberek, akik már egészségügyi állapotuk miatt, nem tudják megoldani. A 
gyerekek, rokonság messze él. Kellene egy köztes dolgot találni, hogy idős és beteg emberek 
ingatlana előtt ezt az önkormányzat levágja a füvet. Én azt javasolnám, hogy készítsünk erre egy 
formanyomtatványt és aki beteg és idős az tudja igényelni a fűnyírást és így mi is tudnánk, hogy 
hány olyan ingatlan van, ahol biztosítjuk a fűnyírást.  
 
Takács Gergely alpolgármester: Most folyamatosan esik az eső és mire végig érnek a 
közfoglalkoztatottak a főbb közterületeken, szinte kezdhetik elölről az egészet.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Igen, ez így van.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Kezelhetjük a kérdést szociálisan rászorulóként is, erre tökéletes javaslat 
a formanyomtatvány, így látjuk, hogy mennyi lakost érint a kérdés a településen.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: A falugondnok is besegíthet a fűnyírásba azon ingatlanok előtt, 
ahol rászoruló beteg idős emberek élnek. Délelőtt elvégzi a bevásárlást, gyógyszer kiváltást, 
ebédhordást és délután be tudja ütemezni a fűnyírást és a karbantartási munkálatokat.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Ez is egy jó megoldás.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Szeretném megkérni jegyző asszonyt, hogy a következő testületi 
ülésig készítsenek egy igénybejelentő lapot a fűnyírás tekintetében. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Rendben.  
 

 
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 

 


