IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 23. napján
megtartott üléséről.
Jelen vannak:

KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester
JAKUS JÓZSEFNÉ
AROS-MAGLÓDI MELINDA képviselő

Hivatalból jelen van:

TUNYOGINÉ DR GÁLIK ÁGNES aljegyző

KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, 5 főből 3 fő van jelen (Jakus Béla alpolgármester igazoltan van távol, Hrozina
Lénárd képviselő jelezte, hogy késni fog az ülésről). Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan
van-e vélemény, javaslat.
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a Képviselő- testület 3 igen
szavazattal elfogadott.
N A P I R E N D:
1.)

Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi beszámolójának
jóváhagyására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

2.)

Előterjesztés a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására szóló pályázat benyújtására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

3.)

Előterjesztés az Illegális hulladéklerakók felszámolása tárgyú pályázat benyújtására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

4.)

Előterjesztés Ipolyszög község 2019. január 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakra
vonatkozó közvilágítási üzemeltetési szerződés megkötésére
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

5.)

Előterjesztés az ipolyszögi 1. hrsz-ú ingatlanban lévő helyiség hasznosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

6.)

Előterjesztés szociális támogatások megállapítása iránti kérelmek elbírálására (zárt ülés)
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
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Napirendek
1.)

Előterjesztés a Balassagyarmati Közös
beszámolójának jóváhagyására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Önkormányzati

Hivatal

2018.

évi

Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselőtestület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott.
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1/2019. (I.23.) határozata
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának
jóváhagyásáról
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal – benne a közterületfelügyeletre és a mezőőri tevékenységre vonatkozó - beszámolóját.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző
Határidő: folyamatos
2.)

Előterjesztés a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására szóló pályázat
benyújtására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Pályázat keretében lehetőség nyílik a szerényebb anyagi
helyzetű települési önkormányzatok számára is, hogy a köztisztviselői bérek rendezése érdekében
a hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők illetménye megemelésre kerüljön. Pályázatot a
Kvtv. 2. melléklet I. 1. a) pontja alapján támogatásra jogosult, 38 000 forintot meg nem haladó
egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező, önkormányzati hivatalt fenntartó települési
önkormányzatok nyújthatnak be. Az igénylés feltételeként a települési önkormányzatnak vállalnia
kell, hogy az illetményalapot 2019. évre vonatkozóan -2019. január 1-jétől kezdődően- a Kvtv.ben rögzítetthez képest legalább 20%-kal emelt összegben, azaz legalább 46 380 forintban
állapítja meg. Saját hatáskörben ennél magasabb összeg is megállapítható, amely azonban további
állami támogatás biztosítását nem eredményezi. A bérfejlesztés miatt keletkező nagyságrendileg
28 millió forint többletköltség fedezetére a Hivatal 20 millió forint pályázati támogatást tud
lehívni. Sajnos azok, akiknek középfokú végzettségük van a hivatalnál nem nagyon fogják érezni
ezt az emelést a garantált bérminimum miatt. Inkább a felsőfokú végzettségűeket érinti majd a
növekedés.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott.
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2/2019. (I.23.) határozata
a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására szóló pályázat
benyújtásáról
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a kiegyenlítő
bérrendezési alap támogatása tárgyú pályázati felhívásra pályázat kerüljön benyújtásra a
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
bérrendezése érdekében.
2. A Képviselő-testület 2019. január 1. napjával kezdődően vállalja, hogy Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben rögzítetthez képest 20%-kal emelt
összegben, azaz 46.380.- forintban állapítja meg a Balassagyarmati Közös Önkormányzati
Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját.
3. A Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatalnál 2018. július 1. napján a Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben rögzített 38.650.- forintos
illetményalapot alkalmazták.
4. 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
3.)

Előterjesztés az Illegális hulladéklerakók felszámolása tárgyú pályázat benyújtására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselőtestület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott.
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3/2019. (I.23.) határozata
az Illegális hulladéklerakók felszámolása tárgyú pályázat
benyújtásáról
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Illegális
hulladéklerakók felszámolása tárgyú pályázati felhívásra pályázat kerüljön benyújtásra a
Ipolyszög közigazgatási területén lévő illegális hulladéklerakók felszámolására vonatkozóan.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt
feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges
intézkedések megtételéről.
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Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester
4.)

Előterjesztés Ipolyszög község 2019. január 1-től 2019. december 31-ig terjedő
időszakra vonatkozó közvilágítási üzemeltetési szerződés megkötésére
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselőtestület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott.
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4/2019. (I.23.) határozata
Ipolyszög Község 2019. január 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó
közvilágítási üzemeltetési szerződés megkötéséről
Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közvilágítás üzemeltetés
vonatkozásában a BP GAMMA - KOLOR KFT. Bruttó 210.312, -Ft/év árajánlatát elfogadja, és
egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert - az előzőekben ismertetett ajánlati áron - a
szolgáltatóval a csatolt szerződés aláírására.
Felelős: Kárdási Jánosné Polgármester
Határidő. 2019. január 31.
5.)

Előterjesztés az ipolyszögi 1. hrsz-ú ingatlanban lévő helyiség hasznosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester: Az önkormányzat a fodrász helyiségnek is helyt adó épületet a
pályázati forrásból fel szeretné újítani. A felújítás elvégzéséhez, illetve a pályázati feltételek
teljesítéséhez a helyiséget az önkormányzat részére vissza kell adni. Ezért javaslom, hogy
amennyiben most úgy döntünk, hogy a fodrász helyiséget továbbra is bérbe kívánjuk adni Jamber
Hajnalka részére, úgy a szerződésbe kerüljön rögzítésre, hogy az önkormányzat a helyiségbérleti
szerződést önkormányzati érdekből 30 napos határidővel felmondhatja.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott.
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5/2019. (I.23.) határozata
az ipolyszögi 1. hrsz-ú ingatlanban lévő helyiség hasznosításáról
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező, ipolyszögi 1.
hrsz-ú, összesen 167 m2 alapterületű ingatlanból 13 m2 területű helyiséget Jamber Hajnalka
(Ipolyszög, Fő u. 3. szám alatti lakos) részére bérbe ad fodrászüzlet céljára az alábbi feltételek
szerint:
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a) a bérleti szerződés határozott időre, 2019. év január hó 1. napjától 2019. év december hó
31. napjáig tartó időtartamra szól,
b) a helyiség éves bérleti díja: 9000.-Ft ,
c) a bérlő a közüzemi díjakat a bérbeadó részére számla ellenében fizeti meg,
d) a szerződést az önkormányzat 30 napos felmondási idővel önkormányzati érdekből
felmondhatja,
e) a szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a bérlő semmiféle
költségtérítésre, további elhelyezésre nem tarthat igényt és köteles a helyiségez kiürített
kitakarított állapotban az önkormányzat részére visszaadni.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
Felelős:
Határidő:

Kárdási Jánosné polgármester
a kiértesítésre 2019.február 15.

A 6. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 1/A.
számú jegyzőkönyv tartalmazza.
Napirendi pontok után
Jakus Józsefné: Azt szeretném megkérdezni, hogy a templomra nincsen pályázati lehetőség?
Kárdási Jánosné polgármester: Én már utána néztem, van pályázati lehetőség. Két megoldás
van. Az egyik lehetőség, hogy az egyház önállóan pályázik a másik lehetőség, hogy az egyház és az
önkormányzat közösen pályázik. Én úgy gondolom, hogy először az egyház önállóan adja be a
pályázatot. Ott van az evangélikus egyház is és ha az egyiknek segítünk, akkor úgy igazságos, ha a
másiknak is segítünk.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Az Ipolyszögi SE ismételten segítséget kért az
önkormányzattól a működésükhöz. Én azt javaslom, hogy ezt a témát a februári ülésen vitassuk
meg, hiszen akkor fogadjuk el a 2019. évi költségvetést. Annyit viszont megjegyeznék, hogy az
egyesület -érzéseim szerint- kizárólag az önkormányzattól várja minden évben a megoldást, pedig
számtalan pályázati lehetőség van a civil szervezetek támogatására. Kifejezetten működési
költségekre adják, tudomásom szerint nem is bonyolult a benyújtása.
Kárdási Jánosné polgármester: Mondom nekik, hogy nézzenek utána és próbálják meg beadni a
pályázatot.
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést.

K.m.f.

/: Kárdási Jánosné :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző
5

