IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 17. napján
megtartott üléséről.
Jelen vannak:

KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester
TAKÁCS GERGELY alpolgármester
AROS-MAGLÓDI MELINDA
HART TIBOR
TÓTH GÁBOR képviselő

Hivatalból jelen van:

TUNYOGINÉ DR GÁLIK ÁGNES aljegyző

KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, 5 főből 5 fő van jelen. Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e
vélemény, javaslat.
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a Képviselő- testület 5 igen
szavazattal elfogadott.

N A P I R E N D:
1) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1 /2019.
(II. 28.) rendeletének módosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
2) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzatának 2020. évi átmeneti gazdálkodására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
3) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzatának Ipolyszög Község Roma Nemzetiségi
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
4)

Előterjesztés szociális támogatások megállapítása iránti kérelmek elbírálására (zárt)
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Napirendek
1) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1
/2019. (II. 28.) rendeletének módosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
Kárdási Jánosné polgármester ismerteti az előterjesztést. Köszönti Dr. Mótyánné Bálint Éva
pénzügyi munkatársat. Megkérdezi kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az anyaghoz?
Dr. Mótyánné Bálint Éva: Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének
módosítására harmadik alkalommal kerül sor. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére
kapott támogatás összege az októberi normatíva felmérés eredményeképpen 215 eFt-tal
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növekedett (5. sz. melléklet). A már korábban felmerült kiadásokra a tartalék igénybevételével
biztosítottunk fedezetet, ezt a mostani támogatás igényléssel vissza tudjuk pótolni. Ennek
megfelelően a tartalék összegét a korábbi igénybevétel összegével egyezően 207 eFt-tal
megemeltük, a támogatásból fennmaradó 8 eFt-tal pedig a szünidei étkeztetés kiadásai
növekednek. Az előző költségvetés módosításban szerepelt, hogy a rendkívüli gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek pénzbeli ellátására 375 eFt kapott az önkormányzat, mely
kifizetésre is került az érintettek részére. 2019. évben zajlottak le az önkormányzati választások, a
polgármester előző ciklus alatt ki nem vett szabadságának pénzbeli megváltására már a 2019. évi
költségvetés tervezésekor a tartalék megemelésével elkülönítettük a fedezetet. A
szabadságmegváltás összege novemberben vált számfejthetővé, ez 1 250 eFt-tal növeli a
polgármester személyi juttatásainak előirányzatát, ennek szociális hozzájárulási adója 220 eFt. Az
újonnan megválasztott alpolgármester tiszteletdíja október 13.-ától havi bruttó 139 700 Ft, ez év
végéig 365 eFt kiadást jelent, ennek járuléka 65 eFt. Mindezek következtében a személyi
juttatások előirányzatát 1 615 eFt-tal, a járulékok előirányzatát 285 eFt-tal szükséges emelni. Erre
fedezetként a tartalékból 1 500 eFt-ot veszünk igénybe, a fennmaradó szokásos mértékű 500 eFt
egyéb, előre nem látható kiadásokra marad a tartalékban. A még szükséges 400 eFt-ot a
hulladékszállítás maradványából csoportosítjuk át.
Hart Tibor: Tulajdonképpen rendezik a bevételi és kiadási oldalakat. Ami csak kiadási oldalon
jelenik meg az a polgármester asszony szabadság kifizetése, illetve alpolgármester úr bére. Az
előző ciklusban az alpolgármesternek volt tiszteletdíj megállapítva?
Dr. Mótyánné Bálint Éva: Ő lemondott róla csak a képviselői tiszteletdíját kapta meg ami
20.000.- Ft.
Hart Tibor: Ez a szabadság kifizetés polgármester asszonynak milyen időszakot fed le? Ez nem
kis összeg.
Dr. Mótyánné Bálint Éva: Ez azóta halmozódott fel mióta Kárdási Jánosné polgármester. Idei
arányos 2019. október 13.-ig illetve a korábban felhalmozott ez körül belül 60 nap.
Tóth Gábor: Itt nincs olyan szabályozás, mint a legtöbb cégnél, hogy következő év március 31.ig kiadják és ha valaki nem veszi elveszik neki. Minket is köteleznek a kivételre. Önkormányzati
szinten ez nem működik?
Hart Tibor: Hogy halmozódott fel ilyen sok nap?
Dr. Mótyánné Bálint Éva: Egy évre 40 nap szabadság jár polgármester asszonynak az 8 hét ő
egy évben nem vett ki ennyit. Ha vissza osztom az öt évre akkor kb ki is jön ez a szám. Ez reális
is.
Tunyoginé Dr Gálik Ágnes aljegyző: Jogszabály írja elő, hogy a polgármester szabadságütemét
a Képviselő-testületnek minden év február 25.-ig el kell fogadnia. Nyilván ez az előre megírt ütem
nem igazán tartható, azért azt senkitől nem lehet elvárni, hogy egy évre előre mondja meg, hogy
mikor megy el szabadságra. A ki nem vett szabadságokat a munkajog szerint következő év
március 31.-ig ki kell adni. Itt azért van egy kis anomália mert ki kell adni pont, de ha nem tudja
kiadni a munkáltató mert nem tudja helyettesíteni az adott személyt akkor ez a szabadság nem
vész el automatikusan március 31-vel. Tájékoztatjuk a munkavállalót, hogy mennyi áthozott
szabadsága van előző évből.
Dr. Mótyánné Bálint Éva: Erről év elején volt szó, hogy éves szinten 500.000.- Ft-ot helyeztünk
tartalékba váratlan kiadásokra. Így úgy működött az önkormányzat 2019. évben, hogy volt 2
millió Ft tartaléka pontosan e miatt.
Takács Gergely alpolgármester: Nagyorosziban nem ugyan az lett a polgármester és az 5 év alatt
nem volt szabadságon és mindet kifizették neki.
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Hart Tibor: Ez egy kicsit faramuci helyzet. Mi nem láttuk, hogy a polgármester, hogy volt
szabadságon, másrészről 5 év felhalmozott szabadságáról beszélünk, amiről most nekünk kell
döntenünk. Ez az 5 év a múltban volt. Nem tudom, jövőre milyen szabadság terved van, de ez az
1.250.000.- Ft ez nagyon sok pénz.
Kárdási Jánosné polgármester: Igen, ez sok pénz. Ha most kivenném az ez évi szabadságomat
plusz ami felhalmozódott nem jönnék fél évig dolgozni.
Hart Tibor: Ezért is mondtam, hogy ez egy faramuci helyzet. Én azt kérném, hogy a jövőben a
szabadságodat vedd ki. Ne halmozódjon fel.
Kárdási Jánosné polgármester: Amennyit csak tudok ki fogok venni, most már van egy
alpolgármester, aki ha úgy adódik helyettesíteni tud. Így könnyebb lesz kivenni.
Tunyoginé Dr Gálik Ágnes aljegyző: Nekem az a konstruktív javaslatom, hogy minekután
nincsenek itt a szabadságtömbök és egyéb dokumentumok, amiket át tudunk nézni ezzel
kapcsolatosan, ezt az e.gy sort vegyük ki a költségvetés módosításból és a következő testületi
ülésre újra behozzuk.
Hart Tibor: Köszönöm szépen, ez így jó lesz. Jó lenne látni, hogy hogyan halmozódott fel ez a
sok szabadság.
Kárdási Jánosné polgármester: Tavaly sajnos törött kézzel is jöttem dolgozni, mert nem volt
segítségem. Én nem szándékosan halmoztam fel ezt a sok szabadságot. Ez azért van, mert nem
tudtam kivenni.
Hart Tibor: Én értem amit mondasz de ez a falu nem teheti meg anyagilag, hogy ilyen
összegeket kifizessen. Nincsen valami köztes megoldás?
Tunyoginé Dr Gálik Ágnes aljegyző: Én azért javasoltam a módosítást, hogy konkrét
kimutatásokat készítünk a szabadság kivételéről: Melyik évben, mikor volt polgármester asszony
szabadságon, ténylegesen mennyi szabadság lett kivéve a tervhez képest.
Hart Tibor: Rendben. Én még azt szeretném megkérdezni, hogy a teljes összeget ki kell fizetni
vagy még lehet ebből faragni és kiadni polgármester asszonynak szabadságot.
Tunyoginé Dr Gálik Ágnes aljegyző: Ami 2019. évi szabadság azt ki lehet adni időarányosan.
Dr. Mótyánné Bálint Éva: Az idei év az októbertől indul december végéig. A választás miatt. A
kincstárnál ugye újra indult polgármester asszony jogviszonya.
Kárdási Jánosné polgármester szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, melyet a Képviselőtestület 1 tartózkodás mellett 4 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2019.(XII.19.) önkormányzati rendelete
Ipolyszög Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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2) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzatának 2020. évi átmeneti
gazdálkodására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselőtestület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban.
Hart Tibor: Ez mit takar pontosan?
Dr. Mótyánné Bálint Éva: A költségvetésünk megvan 2019. év végéig. Miután jövő évre nem
lesz csak februártól költségvetése az önkormányzatnak, hogy addig tudjunk működni, ez egy
olyan rendelkezés. Amik szokásos dolgok, azok legyenek kifizetve. Benne van még az is, hogy a
folyamatban lévő beruházásokhoz tartozó kifizetések működjenek. Folyamatban lévő ügyek
haladjanak.
Hart Tibor: Köszönöm szépen.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2019.(XII.19.) önkormányzati rendelete
Ipolyszög Község Önkormányzata költségvetésének 2020. évi átmeneti
gazdálkodásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
3) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzatának Ipolyszög Község Roma
Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselőtestület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban.
Tóth Gábor: Az együttműködési megállapodásban benne volt, hogy helyiséget kell biztosítanunk
a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, de mi nem szeretnénk nekik odaadni felügyelet nélkül.
Tunyoginé Dr Gálik Ágnes aljegyző: Biztosítanunk kell számukra egy helyiséget természetesen
felügyelet mellett.
Hart Tibor: Ha jól emlékszem 32 óra van bele írva, amit biztosítanunk kell.
Tunyoginé Dr Gálik Ágnes aljegyző: Igen, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján ezt nem
használták ki. Ugye a testületi ülésen és a közmeghallgatáson jegyzői jelenlét szükséges. A fogadó
napokon nekem nem kell jelen lennem. De ezek mind előre leegyeztetett időpontban
valósulhatnak meg.
Hart Tibor: Anyagilag kell őket támogatnunk?
Tunyoginé Dr Gálik Ágnes aljegyző: Nem a Roma Nemzetiségi Önkormányzat is rendelkezik
normatívával ez kb 500.000.- Ft.
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Tóth Gábor: Rendezvényekben kell nekik segíteni?
Tunyoginé Dr Gálik Ágnes aljegyző: Nem, de kérhetnek segítséget ez pedig önökön múlik.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
181/2019.(XII.17.) határozata
Ipolyszög Község Önkormányzatának Ipolyszög Község Roma Nemzetiségi
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás elfogadására
1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja a Ipolyszög Község Önkormányzatával megkötésre kerülő
együttműködési megállapodást.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2020. január 31.
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester

A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést.
K.m.f.
/: Kárdási Jánosné :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

5

