IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 20. 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
SZIKORA PÉTER pénzügyi osztályvezető

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 napirendre vonatkozóan javasolja „Előterjesztés az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulással kötendő
részletfizetési megállapodás jóváhagyására” című napirendi pont felvételét, amit 12. napirendi
pontként tárgyalnak meg, melyet a Képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosítással együtt, melyet a
Képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadott.
N A P I R E N D:
1) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzatának
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

2020.

évi

költségvetésére

2) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésével való
egyetértésre
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
3.)

Előterjesztés a Központi Óvoda 2020. évi költségvetésével való egyetértésre
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

4.)

Előterjesztés az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

5)

Előterjesztés a polgármester 2020. évi szabadságütemezésének jóváhagyására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

6)

Előterjesztés Vizsgáló Bizottság létrehozására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

7)

Előterjesztés Hart Tibor képviselői indítványára az önkormányzati tulajdonú gépjármű
használatára
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
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8)

Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 16/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

9)

Előterjesztés az Ipolyszög 14/15 hrsz és a 14/16 hrsz alatt lévő beépítetlen terület
használatára
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

10)

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

11)

Előterjesztés az óvodába történő beiratkozás időpontjának meghatározására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

12)

Előterjesztés az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulással kötendő részletfizetési megállapodás
jóváhagyására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

13)

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

Napirendek
1) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésére
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
Kárdási Jánosné polgármester: Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés,
vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Szeretném jelezni a Képviselő-testületnek, hogy a Magyar
Államkincstár a mai nap jelezte, hogy szükséges módosítani a 2019. évi költségvetést, ezért majd
jövő héten tartanunk kell egy rendkívüli testületi ülést. Most azért nem tudjuk megtárgyalni, mivel
az írásos előterjesztés még nem készült el.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2020.(II.22.) önkormányzati rendelet
Ipolyszög Község Önkormányzatának
2020. évi költségvetéséről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös
költségvetésével való egyetértésre
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Önkormányzati

Hivatal

2020.

évi

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 határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2020.(II.20.) határozata
a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésével való
egyetértésről
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az intézmény
fenntartó Önkormányzatot tájékoztassa.
Határidő: 2020. március 15.
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester
3.)

Előterjesztés a Központi Óvoda 2020. 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 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2020.(II.20.) határozata
a Központi Óvoda 2020. évi költségvetésével való
egyetértésről
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal egyetért a Központi Óvoda 2020. évi költségvetésével.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatát tájékoztassa.
Határidő: 2020. március 15.
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester
4.)

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.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2020.(II.20.) határozata
Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testületet 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:
2020.
2 820 e Ft
2021.
2 850 e Ft
2022.
2 900 e Ft
2023.
2 950 e Ft
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:
2020.
--2021.
--2022.
--2023.
--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: 2020. február 28.
5)

Előterjesztés a polgármester 2020. évi szabadságütemezésének jóváhagyására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester: Ez egy tervezet, ha bármi változás van, akkor jelezni fogom felétek.
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 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2020.(II.20.) határozata
a polgármester 2020. évi szabadságütemezésének
jóváhagyásáról
Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kárdási Jánosné polgármester 2020. évi
szabadságütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
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Kezdete
2020.01.02.
2020.03.05.
2020.04.14.
2020.04.30.
2020.06.08
2020.07.06
2020.07.24.
2020.08.03.
2020.08.19.
2020.12.23.
Összesen:

Vége
2020.01.02.
2020.03.06.
2020.04.17.
2020.05.06.
2020.06.12
2020.07.10.
2020.07.28.
202008.14.
2020.08.21.
2020.12.31.

Munkanapok száma
1
2
4
4
5
5
3
10
2
6
42

Határidő: 2020. december 31.
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester
6)

Előterjesztés Vizsgáló Bizottság létrehozására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester: Hart Tibor képviselő úr 2020. január 29-ei testületi ülésen, a
polgármester 2019. évi szabadságmegváltásának jóváhagyására vonatkozó előterjesztés kapcsán azt
indítványozta, hogy a Képviselő-testület hozzon létre egy bizottságot, amely kivizsgálná, hogy a
szabadságokat a nyilvántartásoknak megfelelően, a ledokumentált időpontokban vettem-e ki az
elmúlt években, ha nem, annak mi az oka, kit terhel érte a felelősség.
Takács Gergely alpolgármester: Ugye ez az elmúlt ülésen vetődött fel, azóta volt egy közös
egyeztetés a 2020. évi költségvetés kapcsán, ahol jelen volt Dr. Mótyánné Bálint Éva pénzügyes
kolléga, aki elmondta és felvállalta, hogy ő hibázott a szabadság kiírás kapcsán. Az a kérdés, hogy
ezen felül mit szeretnénk még vizsgálni? Mi értelme van, akkor ennek a bizottságnak? Mert kiderült,
hogy ki hibázott, kiderült, hogy miért hibázott, gyakorlatilag adminisztrációs hiba történt. Dátum
nem stimmelt annál a 8 vagy 9 napnál. Az is bizonyítható, hogy a júniusra kiírt szabadság alatt
polgármester asszony dolgozott.
Hart Tibor: Igen is, meg nem is. Ténylegesen arról volt szó, hogy a pénzügyes kolléga azt az
említett 8 napot leigazolta. Ami miatt én továbbra is kérném a vizsgáló bizottság létrehozását, az
az, hogy nem csak erről a 8 napról van szó és nem csak 2019-ről, hanem az elmúlt 5 évet szeretném
kivizsgálni. Olyan jellegű ellentmondások miatt, ami bennem továbbra is kérdőjeleket vet fel. Az
egyik ilyen az elmúlt testületi ülésen hangzott el aljegyző asszonytól, hogy polgármester asszony
nem volt szabadságon 2015. évben. Ez a kiadott dokumentációban is látszik, hogy nem volt
szabadságon, de ez az állítás sem valós hiszen, én időközben beszéltem erről polgármester
asszonnyal, aki saját elmondása szerint abban az évben volt szabadságon. Ez az egyik probléma, a
másik pedig az, hogy amikor beszéltünk Dr. Mótyánné Bálint Évával, akkor igen ő elmondta, hogy
ez csak egy apró hiba volt, amit bárki elkövethet viszont bennem továbbra is felvet kérdéseket.
Ugye volt 8 nap, amit nem írt ki, akkora amikorra kellett volna, ellenben kiírta olyan napokra,
amikor a polgármester asszony dolgozott. Azt gondolom, hogy ez sem túl helyénvaló és ebből
adódóan, ha vannak ilyen hibák, akkor számomra nem egyértelmű az, hogy semmi másban nincs.
Ez az eltérés és számomra nem igazolt, hogy a napok számában sincs eltérés. Szeretném ezt az öt
évet tisztán látni, bekérni az olyan dokumentumokat, amik segítik az ügy tisztázását. A szabadságok
napját, a kifizetésnek a mértékét, jogosságát.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Én úgy gondolom, hogy az elmúlt testületi ülésen
teljeskörűen kiadtuk azt az anyagot, ami a polgármester asszony előző ciklusára vonatkozóan
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tartalmazta a szabadságlevezetést. Nem tudom, hogy képviselő úr, hogyan gondolta a vizsgálat
metodikáját, ki jön oda és milyen bizonylatokat néz meg, amiket egyébként én úgy gondolom, hogy
teljeskörűen odaadtunk. Most van egy nyilvántartás, ami alapján az elszámolás történt. Az én
logikám szerint az lenne a metódus, hogy aki azt akarja bizonyítani, hogy a nyilvántartás nem
megfelelő, annak meg kell jelölnie, hogy hol és mikor nem egyezik a nyilvántartás. Hogyan gondolta
ezt a képviselő úr végig vinni? Milyen módszert szeretne alkalmazni?
Hart Tibor: Én úgy gondolom, hogy az önkormányzatnál is van olyan dokumentáció, ami leköveti
a szabadságolást.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Ezt az előző testületi ülésen kiadtuk.
Hart Tibor: Nem, mi kaptunk egy kinyomtatott papírt amire le van írva, hogy ekkor és ezen a
napon volt szabadságon polgármester asszony.
Takács Gergely alpolgármester: Hogyha most létrehozzuk ezt a bizottságot, akkor ugyan azt az
információt fogod megtudni, mint amit már az előző testületi ülésen is megkaptunk. Ezek nyilvános
adatok.
Hart Tibor: Ez így ebben a formában nem igaz. Beszéltem a salgótarjáni kormányhivatallal a
törvényességi felügyelőségtől egy férfival. Megkérdeztem elöljáróban, hogy milyen lehetőségem van
képviselőként is, viszont ha megalakul a vizsgáló bizottság, akkor a vizsgáló bizottság tagjaként én
vagy bárki más jogosult arra, hogy minden olyan dokumentumot kikérjen szabadságvezetéssel
kapcsolatosan, amiből ki tudjuk azt deríteni, hogy a polgármester asszony szabadsága ki volt írva,
azokra a napokra volt kiírva és annyi nap volt kiírva. Abból adódóan, hogy 2015-ben aljegyző
asszony és a pénzügyes kolléga állítása szerint polgármester asszony nem volt szabadságon,
polgármester asszony elmondása szerint viszont volt. Mindenképpen azt gondolom, hogy van mire
ránézni és szeretném, ha ez az ügy ki lenne vizsgálva.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Azt hol rögzítettük, hogy mit mondott polgármester
asszony? Ki kérdezte meg hivatalosan? Olyan információkra hivatkozik álltalánoságban, ami nem
feltétlenül alapozza meg ezt az állítást. Nagyon körültekintően utána járt ezeknek a dolgoknak.
Munkajogi szempontból 3 év az elévülési idő.
Hart Tibor: Hogyha 3 év az elévülési idő akkor, hogyan kérhet 5 évre visszamenőleg
szabadságmegváltást?
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A ciklusára vonatkozóan kérte a szabadságmegváltást, a
vizsgálatra tekintettel mondtam a három évet. Minden évben megállapításra kerül, hogy mennyi
szabadságot hoz át polgármester asszony, az előző évből. Bár a jogszabály alapján az áthozott
szabadságot ki kell venni március 31-ig, de ez a gyakorlatban nem mindig tud megvalósulni. Azt
tudomásul kell venni, hogy a képviselő-testület a szabadság ütemezés szerint számon kérheti,
felelősségre vonhatja a polgármestert, hogy miért nem vette ki a szabadságát. Ha a bizottság úgy
találja -most nem a vizsgáló bizottságról beszélek, hanem egy fegyelmi bizottságról-, hogy ő
hibázott benne, akkor nyilván ennek van egy szankciója, de ez nem jelenti azt, hogy neki a szabadság
iránti igénye elévülne attól függetlenül, hogy ő most szabályszerűen vagy nem szabályszerűen járt
el. A kérdés másik oldala az, hogy vajon volt-e abban a helyzetben polgármester asszony, hogy ki
tudja venni a teljes évi szabadságát, mert ennek a település látta volna a kárát, hogyha nincs aki
aláírjon és eljárjon. Én azt gondolom, hogy azt meg tudja tenni, hogy a számítógépben megnézi az
adatokat, de újabb információkat nem fogunk tudni ezzel kapcsolatban produkálni, ezért kérem,
hogy mindezek figyelembe vételével döntsön a testület a határozati javaslatról.
Kárdási Jánosné polgármester: Én azt mondom, hogy szavazzunk róla, hogy legyen vagy ne
legyen.
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Hart Tibor: Úgy látom ez egy előre lefutott kör volt. Aljegyző asszony által elmondottakra azt
reagálnám, hogy nem arról szól, hogy én a polgármester asszony ellen vizsgálódjak. Az is érdekes,
hogy önnek vagy bárki másnak ezt bizonygatnom kellene. A másik része a dolognak, hogyha van
egy ilyen lehetőség és nincsen olyan dolog a háttérben, ami a későbbiekben kérdéseket vetne fel,
akkor miért érzem azt, hogy a jelen lévő személyek mindenáron meg akarnak engem győzni arról,
hogy ennek nincs értelme és ne csináljam.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A többi képviselőnek ez a véleménye.
Hart Tibor: Én viszont szeretném saját magam megtapasztalni, ha már van ilyen lehetőségem és
szeretném kivizsgálni ezt az ügyet. Szeretném én saját magam azt mondani, hogy aljegyző
asszonynak igaza volt, felesleges köröket futottam. Minden szabályszerűen ment az elmúlt
években.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Bocsánat én nem azt állítottam, hogy a legszabályszerűbben
ment minden, mert ha így lett volna, akkor nem következik be az a hiba, hogy rosszul jelentik le a
rendszerben a szabadságot.
Kárdási Jánosné polgármester: Én még annyit szeretnék hozzátenni, hogy azért is mondtam le
arról a 48 napról 2015. évben, mert nem volt tiszta. Pontosan azért, hogy ne legyen az, hogy
jogtalanul vettem fel.
Hart Tibor: Mi ezt több alkalommal is megbeszéltük, akár személyesen akár telefonon keresztül,
hogy ténylegesen a te részedről egy fer dolog volt, mert saját magad lemondtál a 2015. évi és a 2014ből áthozott szabadságodról. Ez azért volt, mert tudtad, hogy nincsenek rendben a dolgok. Bár
most nem mondtad ki, hogy voltál szabadságon 2015. évben, de ennek ellenére aljegyző asszony
megkérdőjelezte, hogy ezt én honnan veszem. Én polgármester asszonyt kérdeztem meg és ő
személyesen mondta el nekem, gondolom, hogy ezt itt is el fogja ismerni. Ebből adódóan továbbra
is ott van az az óriási kérdőjel, hogy önök kimutatása szerint, hogy lehetséges, hogy polgármester
asszony viszont nem volt szabadságon.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Nekem továbbra is az a kérdésem, hogy ön hogyan akarja
ezt a vizsgálatot lefolytatni?
Hart Tibor: Azokból a dokumentációkból, amik rendelkezésre állnak.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Minden dokumentációt, ami ezzel kapcsolatban volt azt az
elmúlt testületi ülésen odaadtunk.
Hart Tibor: Azt gondolom, hogy felesleges szószaporítás lenne itt bármiféle beszélgetés a
továbbiakban, hiszen ön és a képviselő társaim is továbbra is meg akarnak erről az egészről győzni,
hogy ennek a kivizsgálásnak nincs semmi értelme. A szavazás eredményét –bár nem vagyok jósmeg tudom jósolni. Persze megvárom a szavazás eredményét, hátha meglepetés fog érni, de ha nem
szavazzák meg, akkor magánemberként fogok továbbiakban vizsgálódni, amilyen lehetőségem van.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Úgy gondolom, sokkal többet foglalkozunk ezzel az ügyel
mint amennyit kellene.
Kárdási Jánosné polgármester: Akkor én úgy gondolom, hogy szavazhatunk.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A határozati javaslatot ki kell egészíteni. Meg kell jelölni
tagokat, vizsgálandó időszakot, meg kell határozni a jelentés leadási határidejét, illetve, hogy mely
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képviselő-testületi ülésre készüljön el az ezzel kapcsolatos előterjesztés. Képviselő úr kiket javasol
tagoknak?
Hart Tibor: Mivel már lassan ellenzéki képviselőnek is nevezhetném magamat, így azt gondolom,
hogy a erről az oldalról is legyen benne érintett és arról az oldalról is legyen benne egy személy.
Ezen kívül, ha jó látom van benne egy testületen kívüli személy is akit meg kell jelölni.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Nem feltétlenül szükséges lehetnek csak képviselő-testületi
tagok is. Csak az a kérdés, hogy ki rendelkezik azzal a szakértelemmel, aki tud vizsgálódni.
Hart Tibor: Milyen szakértelemmel? Nincs ez egy kicsit túlmisztifikálva?
Takács Gergely alpolgármester: Pont, hogy te gondolod túl ezt az egészet.
Hart Tibor: Szerinted! Le van az valahol írva, hogy milyen iskolai végzettség kell ehhez?
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Arra gondoltam, hogy ki az, aki nyilvántartásokat
megfelelően össze tudja vetni, tudja, hogy mit mivel lehet párhuzamba hozni.
Hart Tibor: Nézze aljegyző asszony ezeknek a kérdéseknek, amiket ön most feltesz, az ég világon
semmi értelme nincs! Amennyiben nekem kellene megneveznem a tagokat ebbe a bizottságba,
akkor megjelölném jómagamat vagy Tóth Gábor képviselő urat, a másik oldalról pedig ArosMaglódi Melindát vagy Takács Gergely alpolgármestert. Szerintem ez lényegtelen is, mert ez előre
el van döntve.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Ez nem így van.
Hart Tibor: Majd mindjárt meglátja.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Szavazás még nem volt. Az előterjesztést az ön javaslatára,
indítványára én készítettem elő én ezzel kapcsolatban nem egyeztettem senkivel. Amit én
feltételeztem adatokat azt beleírtam, ezen is módosíthatunk. Vagy módosítsuk a határozati
javaslatot úgy, hogy igen létrehozzuk, vagy nem nem hozzuk létre a bizottságot?
Hart Tibor: Azzal leegyszerűsítenénk a dolgot. Ha dátumhoz ragaszkodunk, akkor úgy emlékszem
2017-től szólna a vizsgált időszak.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Igen, a 3 év miatt.
Hart Tibor: Ha tényleges vizsgálatot szeretnék, akkor 2014-től szóló időszakot szeretném
kivizsgálni. Azt mondja, hogy erre nincs lehetőség.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Olyan értelemben van, hogy ahogy a szabadságmegváltást
levezettük, azt önök is meg tudják nézni, csak a jogi következménye más.
Hart Tibor: Akkor kérem a vizsgált időszak módosítását, 2014. év legyen, illetve ha neveket kell
mondani, akkor megjelölném jómagamat vagy Tóth Gábor képviselő urat, a másik oldalról pedig
Aros-Maglódi Melindát vagy Takács Gergely alpolgármestert.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Kérem konkrétan megjelölni a személyeket, mert akkor úgy
fog szólni a határozati javaslat.
Hart Tibor: Takács Gergely alpolgármestert és magamat szeretném megjelölni.
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Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Még valaki?
Hart Tibor: Tóth Gábor.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Akkor a vizsgát időszak 2014. október hónaptól 2019.
október 12. napjáig. Meddig nyújtsa be a bizottság a jelentését?
Hart Tibor: Következő testületi ülésig, március 31-ig.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Vizsgáló Bizottság feladatának elvégzéséről szóló jelentést
legkésőbb 2020. április hónapban megtartott testületi ülésen kell előterjeszteni. Megkérem
polgármester asszonyt, hogy az elhangzott kiegészítésekkel tegye fel szavazásra a határozati
javaslatot. Még azt szeretném elmondani, hogy polgármester asszony érintett az ügyben.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 1 tartózkodás mellett 2 nem 2 igen szavazattal elutasított.
7)

Előterjesztés Hart Tibor képviselői indítványára az önkormányzati tulajdonú
gépjármű használatára
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester: Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés,
vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban.
Takács Gergely alpolgármester: Decemberben beadtunk egy pályázatot falubusz kapcsán. Még
ebben az évben van rá esély, hogy megnyerjük, ha ez így lesz, akkor annál is azt mondjuk majd,
hogy köszönjük szépen nem kérjük?
Hart Tibor: Az egy busz, ez pedig egy Fiat Punto.
Takács Gergely alpolgármester: Egy kisbusznak háromszor annyi a fenntartási költsége, mint egy
Fiat Puntonak.
Hart Tibor: Teljesen helyes a meglátásod alpolgármester úr. Korábban beszélgettünk arról a
falubusz kapcsán, -amit én vetettem fel-, hogy miből lesz ez a gépjármű fenn tartva. Akkor azt a
választ kaptam, hogy ezeknek a gépjárműveknek a fenntartására is lehet támogatást kérni. Szóval
azt gondolom, hogy ebben a formában nem vonható párhuzam a jelenlegi helyzethez képest. Egy
kisbusz mérete, kihasználhatósága ténylegesen hasznosabb lehet a település számára, mint egy ilyen
személyautó. Én arra kérem a képviselő társaimat, hogy ne mindig én véleményezzem a dolgokat
mondjátok el ti is a véleményeteket. Akik a településen élnek azok látják, hogy ez a gépjármű mire
van használva, ezt a járművet a polgármester asszony használja a hét minden napján. Polgármester
asszony leírta, hogy ez a gépjármű nem személyes használatra lett kiadva, ezt a járművet menetlevél
írásával lehet használni. Igen, én ezt értem. Viszont nem értem, hogy amikor nem munkanap van
szombat, illetve vasárnap, akkor a polgármester asszonynak milyen munkából adódó dolga van,
ami feltétlenül ezzel az autóval kell megvalósítania? Mi az az autóra nézve elvégzett feladat amire
azt mondjuk, hogy igen ezt a falu érdekét szolgálja és nem a polgármester asszony érdekét
szolgálják. Ezt a gépjárművet a település költségvetéséből tartjuk fent. Ezzel jár a polgármester
asszony az ügyeket intézni, ez még idáig világos is viszont, akkor mire veszi fel a költségtérítést?
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Igyekszem tényszerű maradni, jogi szempontból. Alakuló
ülésen a képviselő-testület meghatározta és el is fogadta polgármester asszony illetve alpolgármester
úr költségtérítését. Ez egy jogszabály által meghatározott mértékű, illetve összegű költségtérítés,
ami nem csak az utazási költségeit jelenti a polgármester asszonynak. Ebben benne van a
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polgármester minden olyan kiadása, ami a munkaköréből adódik, ha valakit meg kell hívni ebédre
vagy olyan szervezési munkákat kell rendeznie, amit más forrásból nem tud.
Hart Tibor: Akkor ez nem csak az utazási költségeket fedezi?
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Nem. Én azt szeretném kérni, hogy mutasson egy olyan
települést, ahol a polgármester a saját gépkocsiját használja az önkormányzati ügyek intézésére.
Tóth Gábor: Minket nem érdekel más település, mi Ipolyszög települést vizsgáljuk.
Hart Tibor: Engem ez a település érdekel.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Mennyire elvárható a polgármester asszonytól, hogy a
fűkaszákat a saját gépjárműjével hordja ki a közmunkásoknak, vagy az ebédet?
Hart Tibor: Bocsánat, mikor vitte polgármester asszony ezzel a gépjárművel a fűkaszákat?
Aljegyző asszony olyan dolgokat tetszik állítani, amiről halvány lila fogalma sincs.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Ne mondjon ilyet. Én személyesen is láttam, hogy elvitte
polgármester asszony a fűkaszákat.
Hart Tibor: Ebbe a kocsiba nem is fér bele egy fűkasza!
Takács Gergely alpolgármester: A karácsonyváró ünnepség után, én pakoltam bele a padokat és
én vittem vissza.
Kárdási Jánosné polgármester: Nagyon sok mindenre használom: a benzint hordom, a heti
munkát ezzel látom el, ha elromlik a fűkasza ezzel viszem be, sőt vittem már a közmunkások után,
mert elromlott amit éppen használtak, ki kellett cserélni! Vagy éppen amikor az ebédet kellett
kihordani az öregeknek heteken keresztül én hordtam, mert nem volt aki kiviszi nekik. Könyveket,
segély csomagokat hoztam Balassagyarmatról. Segítek a lakosoknak, nincs falugondnokunk, pont
erről beszéltem, ezt a feladatot egyenlőre én látom el. Te azt mondod, hogy nekem a gép mögött
kellene ülnöm 8 órában pályázatokat nézni, szerintem nem így van. Azt gondolom, hogy a falu
lakosságát el kell látnom. Receptet váltok ki, gázt hozok, ha szükséges elviszem az orvoshoz lehet,
hogy csak egy ember fér bele, de ha egy embernek is tudok segíteni, akkor azt gondolom
megteszem. Én azért vagyok itt, hogy a település lakosságát kiszolgáljam. Ha lesz falugondnokunk
sok mindent meg tud majd csinálni. Tudom, ebben nem értünk egyet, de én így gondolom. Nagyon
sok minden elintézek ezzel a kocsival, azt is megjegyezném, hogy nem tudom hányszor láttál
szombaton ezzel a kocsival menni, de akkor is önkormányzati ügyet intéztem. Nem használom
magán jellegű dolgokra. Ha hosszabb útra kell elmennem önkormányzati ügy kapcsán, akkor a saját
autómmal megyek, vagy éppen a balassagyarmati önkormányzat gépjárműjével visznek el.
Hosszabb célra még nem is használtam ezt a kocsit, mivel ez a gépjármű alkalmatlan arra. Előbb
utóbb meg fog állni. Valamelyik nap a szemetet is elvittem, amit összeszedtünk.
Nem kötelezhet senki, hogy a saját kocsimat használjam ilyen fajta feladatok elvégzésére.
Hart Tibor: Senki nem kérte tőled azt, hogy a saját kocsidat használd és tedd tönkre. Ez a kocsi
annyit megy Ipolyszög és Balassagyarmat között, hogy annak a fele is sok!
Kárdási Jánosné polgármester: Igen, sokszor előfordul, hogy mikor már végeztem a hivatalban és
visszajöttem, akkor szólnak, hogy alá kell sürgősen írnom valamit, akár pályázat akár, más ügy
folytán. Mondjam azt, hogy nem megyek, mert már voltam bent és a testület nem engedi meg, hogy
visszamenjek, mert túl sokat használom a kocsit.
Hart Tibor: Bruttó 600 ezer Ft-os költségtérítést kapsz, abból bőven jutna ezekre a dolgokra.
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Kárdási Jánosné polgármester: Abból mennyit kapok kézhez?
Takács Gergely alpolgármester: Tisztában vagy azzal, hogy a múlt héten beszakadt az út az óvoda
előtt?
Hart Tibor: Nem.
Takács Gergely alpolgármester: Honnan is tudnád!? Nem jársz a faluba!
Hart Tibor: Mert te baromi sokat jársz! Elmész a munkahelyedre!
Takács Gergely alpolgármester: Többet mint te!
Hart Tibor: Ne tereljük el a szót!
Takács Gergely alpolgármester: Szeretném folytatni, amit elkezdtem mondani. A beszakadt utat
ingyen megcsinálták meg, biztosították a gépeket, anyagot, mindent. Reggel 8-kor történt a
beszakadás, délre meg is volt csinálva. Ezúton is szeretném megköszönni Jakus Józsefnek, aki a
szakszerű segítségét adta.
Hart Tibor: Mi köze van ennek a költségvetéshez?
Takács Gergely alpolgármester: A költségtérítésről beszélünk, nem a költségvetésről! Az a köze,
hogy illet megvendégelni az ott dolgozókat! 1,5 m3 anyagot dolgoztunk be abba a gödörbe! Másik
példa is van sikerült elintézni azt is, hogy a szemetet ingyen elszállítja az egyik cég és nincs
szétdobálva!
Hart Tibor: És ennek is köze van a költségtérítéshez.
Takács Gergely alpolgármester: Miért, szerinted ki veszi ilyenkor azt az üveg italt?
Hart Tibor: Hagyjuk már ezt a hülyeséget!
Takács Gergely alpolgármester: Nem, azt a hülyeséget hagyjuk amit te csinálsz! Az elmúlt 4
hónapban csak rombolsz, meg egymás ellen fordítod az embereket, a társaiddal együtt. Jó lenne, ha
inkább segítenéd a települést!
Hart Tibor: Nem tudom, hogy te eddig miben segítettél?
Kárdási Jánosné polgármester: Sok mindenben.
Hart Tibor: Igen, érdekes ez a megnyilvánulása polgármester asszonynak, hogy sok mindenben
segített alpolgármester úr! Érdekes beszélgetéseink voltak korábban, ne menjünk bele a
személyeskedésbe!
Kárdási Jánosné polgármester: Ti személyeskedtek, nem mi!
Hart Tibor: Nem.
Kárdási Jánosné polgármester: De igen.
Hart Tibor: Én továbbra is azt mondom, hogy eltértünk a témától, ez az autó nem a falu érdekeit
segíti, hanem ez polgármester asszony érdekeit segíti! Folyamatosan ezzel a kocsival mész
mindenhova az önkormányzat meg fenntartja.
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Kárdási Jánosné polgármester: Ez nem így van. Igen, sokat használom, de önkormányzati ügyeket
intézek vele.
Hart Tibor: Miért kell nap mint nap bemenni?
Kárdási Jánosné polgármester: Ezzel nem tudok mit csinálni, minden nap van valami intézni való.
Hart Tibor: Ezek szerint csak ti tudjátok mit hogyan kell csinálni, én nem értek semmihez!
Kárdási Jánosné polgármester: Nem ezt mondtuk.
Hart Tibor: Nem lehetne leszervezni ezt a munkát úgy, hogy ne keljen ennyiszer bemenni? Én úgy
gondolom, hogy aljegyző asszonynak nem feladata, hogy ezekben a dolgokban állást foglaljon!
Önnek az a feladata, hogy a törvényességet felügyelje!
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Igen, de véleményem lehet. Azt gondolom, hogy a hivatali
ügyek intézése nem köthető ahhoz, hogy saját gépkocsit vegyen valaki.
Tóth Gábor: Nekem sem ajánl fel gépjárművet a munkahelyem!
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: De ez a falu érdeke, ne keverjük össze a kettőt!
Kárdási Jánosné polgármester: Én próbálom összegyűjteni a feladatokat.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Mennyibe kerül éves szinten a gépjármű fenntartása?
Kárdási Jánosné polgármester: 350.000.- Ft a költsége a gépjárműnek.
Tóth Gábor: Ez teljesen hivatalos, 2015-2019-ig a gépjármű használata bruttó 2.126.833.forintjába került a településnek.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Igen, de ez 4 év!
Tóth Gábor: Ha kell, el tudom mondani éves lebontás szerint is.
Kárdási Jánosné polgármester: Képviselő úr most fogadta el a költségvetést, amiben benne van a
gépjármű használatára tervezett 350.000.- Ft kiadás is.
Tóth Gábor: Igen, elfogadtam.
Hart Tibor: Igen, a gépjárműre be lett tervezve 350.000.- Ft kiadás, de te ezen felül kapsz 710.000.Ft költségtérítést is.
Kárdási Jánosné polgármester: Ha már személyeskedünk, akkor én visszakérdezek, hogy te miért
veszed fel a tiszteletdíjadat?
Hart Tibor: Mert vállalok plusz munkát a képviselői posztommal. Rendben, én lemondok a havi
17.000.- Ft-ról, ha te lemondasz a szabadságmegváltásról és a költségtérítésedről.
Kárdási Jánosné polgármester: Ez így nem egészen igazságos, szerintem.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A képviselő úr azt mondta, hogy én a törvényesség miatt
vagyok itt, akkor tartsuk be az SZMSZ szabályait.
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Kárdási Jánosné polgármester: Már túl is beszéltük ezt a témát.
Takács Gergely alpolgármester: És ha lelimitálnánk a kiadásokat?
Kárdási Jánosné polgármester: Hart Tibor képviselő úr azt mondta, hogy nem, szerintem
szavazhatunk.
Hart Tibor: Bocsánat én nem ezt mondtam, alpolgármester úrnak van egy javaslata, hallgassuk
meg! A kilométert, hogyan fogod bekorlátozni? Én azt szeretném látni, hogy nem csak az után
mentek, amit ti itt eldöntötök!
Takács Gergely alpolgármester: Jó akkor beszéljünk havi szinten. Nekem az lenne a javaslatom,
hogy Magyarországon egy átlagos futásteljesítmény 15-20 ezer kilométer. Azt mondom ezt felezzük
meg legyen 10 ezer kilométer 1 évre. Leoszthatjuk ezt egy hónapra, ha jól számolok az 815 km,
akkor azt mondom, hogy havonta maximum 820 km-t mehet az autóval polgármester asszony.
Amennyiben nem megy annyit, csak 700 km-t, akkor azt nem viheti át a következő hónapra. Tehát
nem halmozhatja a kilométert. Ha pedig túllépi, akkor azt saját költségéből fedezi, egy
jogszabályban meghatározott díjon. Nekem ez lenne a javaslatom. Szerintem éves 10 ezer kilométer
nem sok.
Hart Tibor: Igen is, meg nem is, hogyha az éves 10 ezer kilométert veszed alapul és beszorzod ezt
az aktuális üzemanyag árral, ami mennyi is?
Takács Gergely alpolgármester: Most 382 Ft/L pontosan, mert ma tankoltam.
Hart Tibor: Hol tankoltál ilyen jó áron?
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Kérem ne menjünk bele ilyen részletekbe! Ne haragudjanak,
de ez már annyira méltatlan.
Tóth Tibor: Bruttó 2.126.833.- Ft az nagyon sok pénz.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Igen, de ez az összeg 4 éves időtartamot fed.
Tóth Gábor: Igen, de azóta polgármester.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Ne csúsztassunk!
Hart Tibor: Amiről én most beszélek ugye 350.00.- Ft van betervezve a gépjármű költségeire. Amit
alpolgármester úr javasolt és kiszámoljuk, akkor csak az üzemanyag kerül 270.000.- Ft-ba. Nem
volt benne súlyadó, nincs benne kötelező biztosítás, nem volt benne szervízköltség.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Mit szeretne képviselő úr?
Hart Tibor: Azt szeretném, hogy polgármester asszony ne használja a gépjárművet, a település
pénzén úgy, hogy a teljes költségtérítését is felveszi.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Szeretném elmondani, hogy Patvarc településen is van
gépjármű biztosítva a polgármester asszonynak és ugyan úgy megkapja a jogszabályoknak megfelelő
összegű költségtérítését!
Tóth Gábor: Nem más településsel kell foglalkoznunk, nekünk Ipolyszöggel kell foglalkoznunk.
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Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A polgármesternek vannak kötelezettségei, amit el kell
intéznie!
Tóth Gábor: Egyértelmű.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Ha úgy dönt a képviselő-testület, hogy a „B” változatot
támogatja, akkor meg kell jelölni egy eladási árat is.
Hart Tibor: Ennek az autónak a piaci értéke kb 350-400 ezer Ft között mozog.
Kárdási Jánosné polgármester: Ennyiért nem fogjuk tudni eladni, nem ér ennyit.
Hart Tibor: Igen, ezzel akartam folytatni, hogy nincs teljesen jó állapotban, ezért úgy gondolom
maximum 300 ezer Ft-ért tudnánk értékesíteni.
Kárdási Jánosné polgármester: Itt én érintett vagyok a szavazásnál?
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Igen, mivel meg lettél szólítva a költségtérítés kapcsán.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a „A” határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 1 tartózkodás 2 nem 2 igen szavazattal nem fogadott el.
8)

Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Felülvizsgálati kötelezettsége van az önkormányzatnak,
ennek teszünk eleget.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2020.(II.22.) önkormányzati rendelet
Ipolyszög Község Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 16/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
9)

Előterjesztés az Ipolyszög 14/15 hrsz és a 14/16 hrsz alatt lévő beépítetlen terület
használatára
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester: Molnár Zoltán írt egy kérelmet melyben a területre kötött
használati szerződés felbontását kéri, tekintettel arra, hogy a területre a továbbiakban nem tart
igényt.
Tóth Gábor: Lenne egy kérdésem, a 03 hrsz-ú, a 04 hrsz-ú, 05 hrsz ingatlanokon volt egy olyan
kritérium, hogy nem létesíthet semmilyen építményt a területen, ha jól emlékszem.
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Kárdási Jánosné polgármester: Ez a következő napirend.
Tóth Gábor: Ott van a kettő között az összefüggés, hogy Simon Ádám már körbekerítette
villanypásztorral a területet és ugye úgy van a megállapodás, hogy nem létesíthet semmit a területen.
Én nem kifogásolom a körbekerítést, nem vagyok a villanypásztor ellen, támogatom. Látom, hogy
szépen karban tartja, csak majd ha az Adame Károly előterjesztéshez érünk ugye ott neki le kell
bontania.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Ne szaladjunk annyira előre, felépítményt nem létesíthet
rajta.
Tóth Gábor: A kerítés nem felépítménynek minősül?
Kárdási Jánosné polgármester: Annál a napirendnél vannak változások, most ezzel foglalkozzunk.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 1. határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2020.(II.20.) határozata
az Ipolyszög 14/16 hrsz alatt lévő beépítetlen területre kötött
használati szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ipolyszög Község
Önkormányzata és Molnár Zoltán (szül: 1978.) Ipolyszög, Fő u. 36. szám alatti lakos között
létrejött, az ipolyszögi 14/16. hrsz-ú, beépítetlen terület használatára, határozatlan időre szóló
használati szerződést 2020. március hó 31. napjával az alábbi feltétellel szünteti meg:
-

Molnár Zoltán elviheti az általa létesített berendezési és felszerelési tárgyakat, ezen túl
semmiféle költségtérítésre, kártalanításra nem tarthat igényt.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a
szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Kárdási Jánosné polgármester
a kiértesítésre: 2020. február 29.

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2020.(II.20.) határozata
az Ipolyszög 14/15 hrsz és a 14/16 hrsz alatt lévő beépítetlen terület megnevezésű
ingatlanok használatba adásáról

1.

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ipolyszög Község
Önkormányzata tulajdonát képező, ipolyszögi 14/15. hrsz-ú, 3029 m2 területű, beépítetlen
terület megnevezésű és az ipolyszögi 14/16. hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű, 4967 m2
területű ingatlanokat Simon Ádám (szül: 1984.) Ipolyszög, Fő u. 12. szám alatti lakos részére
az alábbi feltételekkel adja használatba:
a)

az Ipolyszög 14/16 hrsz-ú ingatlanra Molnár Zoltánnal kötött használati szerződés
2020. március hó 31. napjával megszüntetésre kerül,
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b) a használat időtartama: az ipolyszögi 14/16. hrsz-ú ingatlanra Molnár Zoltánnal
kötött használati szerződés megszűnését követő naptól kezdődő, határozatlan időre
szól,
c) a terület használatának ellenértékeként a használó a használt területet köteles gondozni,
tisztántartani, évente szükség szerint, de legalább négy alkalommal a gyommentesítést
elvégezni,
d) a területen felépítmény nem létesíthető, a terület használata másnak nem engedhető át,
e) a szerződést az önkormányzat 30 napos felmondási idővel önkormányzati érdekből
felmondhatja,
f) a szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a használó semmiféle
költségtérítésre nem tarthat igényt.
2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati szerződés megkötésére.

Felelős:

Kárdási Jánosné polgármester

Határidő:

a kiértesítésre: 2020. február 29.

10)

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

Kárdási Jánosné polgármester: Itt volt egy kis vita, de helyre tettük a dolgokat. Én közben
beszéltem Adame Károllyal és Bogdán Ernővel is és végül is arra jutottak, hogy meg tudnak egyezni.
Adame Károly jelenleg az 03, 04, 05 hrsz-ú ingatlanokat szerződés nélkül használja, továbbá a 306
hrsz-ú, 1783 m2 területű közterület egy részét lekerítette.
Tóth Gábor: Hart Tibor képviselővel úrral elmentünk és megnéztük a területeket, hogy lássuk,
hogy miről van szó és hogyan is van ez a terület. Szépen el van kerítve, szépen rendben van tartva
szemét sincs, úgyhogy jó, hogy meg tudtak egyezni. Én ezt támogatom.
Kárdási Jánosné polgármester: Ugye Bogdán Ernő a Vadász u. keleti oldalán, magánterületen is
szeretne legeltetni. A magánterület csak a 03. hrsz-ú közterületen vagy a 04. hrsz-ú ingatlanon
keresztül közelíthető meg, az állatokkal. Bogdán Ernő és Adame Károlyt végül megegyeztek a 04.
hrsz-ú terület használatára vonatkozóan.
Tóth Gábor: Így az önkormányzat is jól jár, tisztán lesznek tartva azok a területek.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Az előterjesztésben az is szerepel, hogy Adame Károly
bizonyos területeket jogtalanul kerített le és jogtalanul használja. Közterületből is kerített le. Az így
nincs rendben.
Kárdási Jánosné polgármester: Ha bemegy a Halász utcába ott végig tud menni.
Tóth Gábor: Igen, te is jól mondtad, a Halász utca folytatása, itt van a lovarda. Akkor szólítsuk fel,
hogy ezt az utat tegye szabaddá?
Kárdási Jánosné polgármester: Az a baj, hogy ahol az a rész le van zárva, azt már nagyon nem is
tudjuk vele elbontani, mert ott van az istálló azon a területen.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Az istálló viszont tipikusan felépítménynek számít.
Takács Gergely alpolgármester: Akkor a Halász utcából gyakorlatilag csak jobbra tudsz
kanyarodni.
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Kárdási Jánosné polgármester: Igen. Viszont azt a részt, ami hivatalosan útnak van nyilvánítva, ez
neki le van zárva.
Tóth Gábor: A térképen is látszik, hogy fás terület van.
Kárdási Jánosné polgármester: Ugye mi most a 306 hrsz-ról beszélünk.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Közterületként szerepel az ingatlan nyilvántartásban.
Hart Tibor: Szerintem az az istálló, amit jogtalanul épített fel, az nem az úton van, hanem lejjebb.
Vagy rá építette az útra?
Tóth Gábor: A térképen úgy látszik mintha ott egy erdős folt lenne.
Kárdási Jánosné polgármester: A Halász utcánál van neki egy építménye, ahol állatokat tart benne.
Hart Tibor: Igen, de elvileg ha megnézed ez az ő területén belül van. Ha ez tényleg ott van, akkor
azt jogszerűen építette fel, mert akkor nem a bérelt területen van. Akkor a kerítést kellene arrébb
vitetni vele. Ha hibásan húzta fel azt az építményt, akkor fel kell szólítani, hogy a saját telkén belül
azt csinál vele, amit akar az utat viszont szabadítsa fel.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Én úgy gondolom, hogy elsősorban a 306 hrsz-ú
közterületet kellene vele szabaddá tetetni.
Hart Tibor: Igen, az utat.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A térkép alapján nem tudjuk megmondani, hogy mennyi
részt kerített le. Határozati szinten azt tudjuk megoldani, hogy módosítsuk úgy a határozatot, hogy
az ipolyszögi 03. hrsz-ú, gyep megnevezésű, 1450 m2 alapterületű, az, ipolyszögi 04. hrsz-ú, erdő
megnevezésű, 2 ha 9404 m2 alapterületű, valamint a 05. hrsz-ú, 2182 m2 alapterületű, NATURA
2000 természetvédelmi területen lévő ingatlanok használatát, használati megállapodás ellenében
engedélyezi a képviselő-testület. Azt is tisztázni kellene, hogy ellenérték fejében vagy ellenérték
nélkül szeretné használatba adni a területet. Illetve ipolyszögi 306. hrsz-ú, közterület megnevezésű,
1783 m2 területű ingatlan elkerített részén nem engedélyez használatot Adame Károly részére. A
2. pont a vonatkozásában pedig 2020. március hó 20. napjáig bontsa el a kerítést.
Hart Tibor: Ez így megfelel. Én azt gondolom, hogyha eddig nem kértünk tőle meg másoktól sem
térítési díjiat, akkor akkor ezután se tegyük.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Én még annyit pontosítanék, hogy az ellenérték az legyen,
hogy köteles tisztán tartani a területeket. Az is tisztázásra szorul, hogy Adame Károly és Bogdán
Ernő hogyan egyeztek meg és ezt beleépítsük-e egy plusz pontban a határozati javaslatba, ha igen
nem tudom, hogy ezt itt most korrektül meg tudjuk-e fogalmazni.
Kárdási Jánosné polgármester: Ha az utat szabaddá teszi Adame Károly, akkor már nincs is miről
beszélni, mert át tud rajta menni. Akkor arra kötelezzük Adame Károlyt, hogy az utat tegye
szabaddá.
Hart Tibor: Ott át tud majd járni Bogdán Ernő. A 03, 04, 05 hrsz-ú ingatlanokat pedig használja.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Akkor ezekre a területekre kössünk vele használati
megállapodást.
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A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a módosított határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2020.(II.20.) határozata
az ipolyszögi, 03 hrsz-ú, a 04 hrsz-ú, 05 hrsz-ú, 06 hrsz-ú és 306 hrsz-ú
ingatlanok használatáról
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező Ipolyszög, 03
hrsz-ú gyep megnevezésű 1450 m2 alapterület, a 04 hrsz-ú erdő megnevezésű 2 ha 9404
m2 alapterületű, a 05 hrsz-ú 2182 m2 alapterületű NATURA 2000 természetvédelmi
területen lévő ingatlanokat és a 06 hrsz-ú árok megnevezésű 224 m2 területet Adame Károly
(szül: 1951.) Balassagyarmat, Bástya u. 2. szám alatti lakos részére használatba adja az alábbi
feltételek szerint:
a) a használati szerződés 2020. év április hó 01. napjától határozatlan időtartamra szól,
b) a terület használója köteles betartani a NATURA 2000 természetvédelmi területekre
vonatkozó előírásokat,
c) amennyiben az erre illetékes hatóság az ingatlanok használatával kapcsolatban az
önkormányzattal szemben pénzbírságot szab ki, Ademe Károly köteles a bírságnak
megfelelő összeget az arra vonatkozó felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül
megfizetni,
d) a 04 hrsz-ú ingatlanon erdőgazdálkodás, fakitermelés nem folytatható,
e) az árok használata a vízelvezetést nem akadályozhatja,
f) a szerződést bármelyik fél írásban, indokolás nélkül 30 napos felmondási idővel
felmondhatja,
g) a szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a használó semmiféle
költségtérítésre nem tarthat igényt.
2. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ipolyszögi 306. hrsz-ú,
közterület megnevezésű, 1783 m2 területű ingatlanon nem engedélyez használatot
Adame Károly (szül: 1951.) Balassagyarmat, Bástya u. 2. szám alatti lakos részére.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy szólítsa fel Adame Károlyt az általa létesített,
a 306 hrsz-ú területen található kerítés 2020. április hó 30. napjáig történő elbontására és az
ingatlan Ipolyszög Község Önkormányzata részére, rendeltetésszerű használatra alkalmas
állapotban történő visszaadására. Amennyiben Adame Károly a 2. pontban foglaltaknak a
megjelölt határidőn belül nem tesz eleget, úgy a szükséges jogi lépéseket haladéktalanul tegye
meg.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a
használati megállapodás megkötésére.
Felelős:
Határidő:
11)

Kárdási Jánosné polgármester
a kiértesítésre: 2020. március 31.

Előterjesztés az óvodába történő beiratkozás időpontjának meghatározására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester: 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 5 igen szavazattal elfogadott.
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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2020.(II.20.) határozata
az óvodába történő jelentkezés időpontjának
meghatározásáról
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020/2021. nevelési évre
vonatkozóan egyetért azzal, hogy a feladatellátási megállapodás keretében fenntartott
Központi Óvodába történő beiratkozásra az alábbi időpontokban kerüljön sor:
2020. május 4. (hétfő) 8.00 – 18. 00
2020. május 5. (kedd) 8.00 – 16.00
2020. május 6. (szerda) 8.00 – 16.00
2. A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy biztosítsa a Balassagyarmat,
Ipolyszög és Patvarc közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező szülők (szülői felügyeletet gyakorlók) velük egy háztartásban élő
gyermekei felvételét az egyes óvodai feladatellátási helyekre. Mindezt azzal a megkötéssel,
hogy az Ipolyszög és Patvarc községeken működő egycsoportos tagóvodák védelmében a
balassagyarmati óvodai feladatellátási helyeken csak abban az esetben kerülhet sor e két
településről érkező gyermekek felvételére, ha a községi tagóvodák férőhelyei megteltek,
illetve ha az érintett települések Képviselő-testületei ehhez hozzájárulásukat adták. Más
településekről érkező igények alapján óvodai férőhely biztosítására csak a nevelési év
vonatkozásában jóváhagyott önkormányzati költségvetési rendeletben foglaltak szerint van
lehetőség.
Határidő: A beiratkozás és a 2020/2021. nevelési év során 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: A beiratkozás és a 2020/2021. nevelési év során folyamatosan
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető
4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a helyben szokásos módon tegye
közzé és az érintett köznevelési intézmény vezetőjét tájékoztassa a döntésről.
Határidő: 2020. március 31.
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző
5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a
rendelkezésükre álló kommunikációs eszközökkel gondoskodjanak az óvodai beiratkozás
időpontjának, a jelentkezési eljárás folyamatának és feltételeinek nyilvánosságra hozataláról.
Határidő: 2020. március 31.
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester, Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető

19

12) Előterjesztés az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális ulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulással kötendő részletfizetési megállapodás
jóváhagyására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Ezzel kapcsolatosan polgármester asszony tudomásom
szerint egyeztetett a képviselőkkel. Kedden volt Társulási Tanács ülése, amin a Társulási Tanács
elfogadta a kiosztott tartalmú megállapodást. Az a lényege a dolognak, hogy a bíróság által megítélt
teljes összeg megfizetésére -se kamatot, se költséget nem enged el a képviselő-testület- 5 havi
részletfizetést engedélyezett a megállapodásban foglalt feltételek szerint. Először 8 havi
részletfizetést kértek.
Kárdási Jánosné polgármester: A Bódis Ügyvédi Iroda már megkapta a 374.650.- Ft perköltséget,
valamint megkaptuk a 852.200.- Ft tőketartozást.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Van egy jogerős ítélet, ami alapján a teljesítés már esedékes
lenne.A Társulás azt kérte, hogy ne egyösszegben, hanem részletekben tudjanak teljesíteni, mert ez
az ő működésüket veszélyeztetné. Különös tekintettel arra, hogy Balassagyarmatnak is van egy
jogerősen megítélt követelése, amit ugyancsak részletekben kell, hogy teljesítsenek. Természetesen
mondhatja azt a képviselő-testület, hogy nem járul hozzá a részletfizetéshez, de azt tudni kell, hogy
a hulladéktörvényből eredően a települési hulladékszállítással kapcsolatos kötelezettség az
önkormányzatot terheli és az önkormányzat ezt a feladatot a Társulás útján látja el. Nyilvánvaló,
hogyha a társulást ellehetetleníti, akkor ezen feladat ellátását sem fogja tudni megoldani.
Összességében azért kértük, hogy ne 8 hónap, hanem rövidebb idő alatt teljesítsék ezt a
kötelezettséget, mivel az önkormányzatnak is vannak beruházásai, illetve kötelezettségei, amihez
most jól jön ez az összeg. Nem jó, ha hosszan elhúzódik a kifizetés.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2020.(II.20.) határozata
az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulással kötendő részletfizetési megállapodás
jóváhagyásáról
Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
Ipolyszög Község Önkormányzata és az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás által a Balassagyarmati
Törvényszék 7.Pf.20.430/2019/8. számú ítéletére tekintettel kötendő részletfizetési megállapodást
- a határozat melléklete szerinti tartalommal – aláírja.
Határidő: 2020. március 15.
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester

Napirendi pontok után
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Kárdási Jánosné polgármester: Van egy pályázati lehetőség tűzifára, maximum 120 m3-t lehet
igényelni. A fuvarköltség terhelné az önkormányzatot. Szeretném megkérdezni, hogy mit gondol
erről a képviselő-testület?
Tóth Gábor: Kell önerő a pályázathoz?
Kárdási Jánosné polgármester: Nem.
Hart Tibor: Én ezzel kapcsolatosan azt tanácsoltam polgármester asszonynak, hogy legyen
készítve egy előzetes számítás, illetve kérjünk árajánlatokat szállítóktól a fuvar kapcsán. Készlet
függően 120 m3 fára lehet pályázni, viszont ennek az elszállítása elég magas összegeket
eredményezhet. Én azt gondolnám, hogy mielőtt bármilyen pályázatot beadunk kellene egy előzetes
kalkulálást csinálni. Amennyiben logikus és kifizető ez a történet, akkor van értelme.
Kárdási Jánosné polgármester: Még az is felmerült bennem, hogy azt is meg kellene határoznunk,
hogy kik kaphatják.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Igen, ez volt a másik kérdés, hogy mennyi tűzifára adjuk be
az igényt annak függvényében, hogy ki kap majd a fából. Kinek tudjuk oda adni, így hány embert
érint.
Kárdási Jánosné polgármester: Vannak olyanok is, akiknek jól jönne a fa, csak nem férnek bele a
szociális rendeletünk alapján.
Hart Tibor: Én nem találtam semmit azzal kapcsolatosan, hogy kinek adható.
Takács Gergely alpolgármester: Amikor hozták a szociális tűzifát, kocsin kb 13-14 m3 fát hoztak.
Kárdási Jánosné polgármester: Nekem m3-ben adták meg az árajánlatot, lehet, hogy ez is
befolyásolja.
Hart Tibor: Nem csak a m3 számít, hanem a súly is.
Kárdási Jánosné polgármester: Nem m3-re adják meg.
Hart Tibor: Igen, de aszállítás szempontjából mindenképpen lényeges a súly is, mert útdíjat és
egyéb dolgokat kell fizetni.
Tóth Gábor: Kérjünk árajánlatot.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Igen, csak most gyorsan kell majd dönteniük, mert hiába
adják be a pályázatot, ha addigra elfogy a tűzifa.
Kárdási Jánosné polgármester: Nem is kell 120 m3 igényelnünk lehet, hogy a fele is elég lenne.
Takács Gergely alpolgármester: Mi a határideje ennek?
Kárdási Jánosné polgármester: Addig amíg tart a fa.
Hart Tibor: Az elszállításon kívül ennek semmilyen más anyagi vonzata nincs, a pályázat
benyújtása is ingyenes. Mi történik akkor, hogy ha most beadjuk a pályázatot amiatt, hogy ne
késsünk le róla, de időközben a szállítási költség miatt azt mondjuk, hogy mégsem éri meg.
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Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Minden pályázatot úgy kell beadni, hogy az önkormányzat
kötelezettséget vállal, hogy a rá eső részt teljesíti.
Hart Tibor: Akkor én azt gondolom, hogy addig amíg ezt a két kérdést nem tisztázzuk addig nincs
értelme pályázni.
Kárdási Jánosné polgármester: Nekem továbbra is az a kérdésem, hogy kik kapják majd ezt a fát.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Én azt javaslom, hogy a költségvetés miatt úgy is kell
tartanunk egy rendkívüli ülést, addig tisztázzuk a felmerült kérdéseket és arra az ülésre elkészítjük
az ezzel kapcsolatos előterjesztést.
A 13. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 2/A.
számú jegyzőkönyv tartalmazza.

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

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző
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