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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 11. napján 

megtartott rendkívüli üléséről. 
 
 
Jelen vannak: KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester 
 JAKUS JÓZSEFNÉ  
 JAKUS BÉLA  
 VÉGH FERENC képviselő  
  
Hivatalból jelen van: TUNYOGINÉ DR GÁLIK ÁGNES aljegyző 
 GRAMANTIK ESZTER jegyzőkönyvvezető 
 
KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 5 főből 4 fő van jelen (Hrozina Lénárd alpolgármester igazoltan van távol). 
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat. 
 
Végh Ferenc szót kér. 
 
Végh Ferenc: Tisztelt Képviselő-testület! Ezennel bejelentem, hogy a mai nappal Ipolyszög 
Község Önkormányzati Képviselő- testületi tisztségemről lemondok. Most. Köszönöm és el is 
megyek, nem kívánok az ülésen részt venni. 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Megkérdezhetem, hogy mi az oka a döntésének? 

Végh Ferenc: Nem óhajtom megmagyarázni, bárki bármit gondolhat. Mindenkinek jogában áll. 

Feleslegesnek tartom magam, mert az elmúlt 10 vagy 9 hónapban bármi legyen is az semmi 

érdemi tájékoztatást nem kaptam, azon kívül, hogy megkaptam a testületi anyagokat. Ezért 

felesleges, hogy most eljöjjek egy hónapban egyszer és rábólintsak mindenre. Sem időm, sem 

energiám nincs most már arra, hogy ezzel foglalkozzam. Köszönöm a megtisztelő bizalmat 

sajnálom, hogy csalódást okoztam akár a lakosságnak, akár bárki másnak. Ennyi, a döntésem 

megmásíthatatlan.  

Kárdási Jánosné polgármester: Kérném aljegyző asszonyt, ismertesse lehetőségeket ebben az 

esetben. 

Végh Ferenc: Én nem szeretném tovább hallgatni, távoznék az ülésről. 
  
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Szeretném megkérni, hogy hallgasson meg. 

Végh Ferenc: Rendben.  

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Nem tudom, hogy azon háborodott-e fel, hogy rendkívüli 

testületi ülés keretében kerül az alpolgármester választás megtárgyalása.  

Végh Ferenc: Nem. Én elmondom Önnek, hogy ezért felesleges a testület, hogy mindenre csak 

rábólint, úgy van, úgy legyen. Jóformán önállóan döntést nem tudtunk hozni.  
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Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A februári ülésen már beszéltünk a polgármester asszony 

szabadság ütemezése kapcsán arról, hogy át kellene gondolni, hogy más legyen az alpolgármester 

személye, hiszen Hrozina Lénárd Budapesten tartózkodik, így ha helyettesítésre lenne szükség, 

nem tudjuk őt elérni, így nem megoldott a probléma. Az előző testületi ülésen - amin ön nem volt 

jelen- már említettük napirendi pontokon kívül, hogy Hrozina Lénárd szóban jelezte a 

polgármester asszonynak, hogy le kíván mondani alpolgármesteri tisztségéről. Hrozina Lénárd idő 

közben írásban benyújtotta lemondását, így erre tekintettel rendkívüli testületi ülést kellett 

összehívni, mivel polgármester asszony 2 nap múlva elutazik két hétre. A településen vannak 

ellátandó feladatok, amiket helyettesítés nélkül nehéz elvégezni. Úgy gondolom ez nem a 

rábólintás kategória. Lehet másként is szavazni.  

Végh Ferenc: Én nem erre gondoltam.  

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Törvényi előírások szerint az alpolgármester személyére a 

polgármester tesz javaslatot. A Képviselő-testület ennek alapján választ alpolgármestert, titkos 

szavazással. A helyzet azt indokolta, hogy sürgősen döntést kell hoznunk ebben a kérdésben.  

Végh Ferenc: Sajnálom.  

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Ennél több tájékoztatást nem tudtam volna adni.  

Végh Ferenc: Még egy kérdésem lenne a lemondásommal kapcsolatban. Elég, így szóban vagy 

pedig írásban is be kell nyújtanom.  

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A jegyzőkönyvben rögzítésre kerül. 

Végh Ferenc: Azért mondtam, hogyha elég, akkor nem teszem meg írásban, ha viszont kell, 

akkor hajlandó vagyok holnap bemenni Önhöz és írásban is benyújtom.  

Végh Ferenc: Köszönöm.  

Végh Ferenc távozott az ülésről, a jelenléti ív aláírását megtagadta.  

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Végh Ferenc lemondásával a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat a Képviselő-testület nem tudja megtárgyalni. A további intézkedésekkel 
kapcsolatban a 2013. évi XXXVI. választási eljárásról szóló törvény valamint 2011. évi 
CLXXXIX. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján fogunk eljárni. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Köszönjük. 

 
 

A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 

 
 

K.m.f. 

 

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

              polgármester                     jegyző 

 

 


