IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. március 17. napján
megtartott üléséről.
Jelen vannak:

KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester
TAKÁCS GERGELY alpolgármester
CSEMAN ZSUZSANNA
HART TIBOR
AROS-MAGLÓDI MELINDA képviselő

Hivatalból jelen van:

DR. VARGA ANDREA jegyző

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 a Belterületi utak fejlesztése című, TOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú pályázat
benyújtására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
2) Előterjesztés szociális támogatások megállapítása iránti kérelmek elbírálására (zárt)
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
Napirendek
1) Előterjesztés a Belterületi utak fejlesztése című, TOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú pályázat
benyújtására
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.
dr. Varga Andrea jegyző: A pályázat megvalósításához konzorciumi megállapodás szükséges, ez a
megállapodás a határozat mellékletét képezi.
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
22/2022.(III.17.) határozata
a Belterületi utak fejlesztése című, TOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú pályázat tárgyú
pályázat benyújtásáról

1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Belterületi utak
fejlesztése című, TOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú pályázati felhívásra, az önkormányzat
tulajdonában álló Temesvár és Halász utcák felújítása , korszerűsítése érdekében, 100%-os
támogatási intenzitás mellett.
2) A Képviselő-testület a pályázat benyújtása érdekében a határozat mellékletében foglalt
tartalommal konzorciumi megállapodást köt.
3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester

Szeleczki Csaba szót kért.
Kárdási Jánosné polgármester megadja a szót.
Szeleczki Csaba: Szeretnék bejelenteni egy törvénytelenséget, jegyző asszonynak. A múltkori
testületi ülésen a jelenlévő képviselők egyhangúan azt mondták, hogy nem kívánnak lemondani a
tiszteletdíjukról, köztük az alpolgármester úr is. A jegyző asszony azt mondta, hogy ezt egy rendelet
szabályozza, ha jól tudom az 1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet, amely úgy szól: Ipolyszög
Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete tiszteletdíjat állapít
meg - a polgármester és az alpolgármesterek kivételével – a képviselőknek. A tiszteletdíj mértéke
20 ezer Ft. Ha jól gondolom, akkor az alpolgármester úrnak így nem jár tiszteletdíj.
dr. Varga Andrea jegyző: Az alpolgármester úrnak a törvény alapján jár a tiszteletdíj és ő annak
egy részéről lemondhat és én úgy emlékszek, hogy ő akként mondott le róla, hogy a képviselői
tiszteletdíjnak megfelelő összeget viszont megkapja.
Szeleczki Csaba: Nem így történt, a jegyzőkönyvben az áll, hogy ő teljes mértékben lemondott.
dr. Varga Andrea jegyző: Könnyebb lenne a helyzet, ha ezt az ülés előtt akár telefonon, akár
írásban jelezte volna felém, mert akkor utána tudtam volna járni, elhoztuk volna a jegyzőkönyvet
és meg tudtuk volna nézni. Így csak azt tudom mondani, amire emlékszek. Tehát az alpolgármester
úr úgy mondott le a tiszteletdíjáról, hogy a képviselői tiszteletdíjnak megfelelő összeget kéri, vagyis
arra igényt tart. Tehát olyan döntés született, hogy ő erre az összegre jogosult.
Szeleczki Csaba: Az alpolgármester úr kaphat képviselő testületi tiszteletdíjat, viszont akkor a
polgármesternek teljes körűen meg kell vonnia az alpolgármesternek a feladatát, írásban. Ez
megtörtént?
dr. Varga Andrea jegyző: Ezt hol olvasta?
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Szeleczki Csaba: Mötv 77§-a. Itt van papír alapon kinyomtatva, ha jól értelmeztem.
dr. Varga Andrea jegyző: Ha az elejét is megnézi, maga a 76. § rendelkezik az alpolgármester
tisztségének megszűnéséről. Ez arról az esetről beszél, ha a képviselő testület a polgármester
javaslatára titkos szavazással vagy minősített többséggel megvonja az alpolgármester megbízatását.
Szeleczki Csaba: Amit Ön mondott nem határozza meg az ő tiszteletdíját. Az alapján nem is
kaphatná. Nem? Az a rendelet, ami szabályozza a képviselő-testületi tagok tiszteletdíját abban az
áll, hogy ő nem kaphatna.
dr. Varga Andrea jegyző: Az a kérdés, hogy utal-e valamit az önkormányzat az ő számlájára.
Szeleczki Csaba: Az meg lett határozva?
dr. Varga Andrea jegyző: Igen, az hangzott el, hogy az alpolgármester ugyanakkora összeget
kapjon, mint a többi képviselő. Ezért mondtam, hogy sokkal könnyebb helyzet lenne akkor, ha jelzi
felém ezt a felvetését, mert elég nehéz visszaemlékezni mi hangzott el azon a testületi ülésen. Én
úgy emlékszem, hogy arról volt szó, hogy alpolgármester úr lemond a tiszteletdíjáról, de ő is
megkapja a 20 ezer Ft-ot. Nem így volt?
Szeleczki Csaba: A határozatban az van, hogy teljes mértékben lemond.
dr. Varga Andrea jegyző: Akkor javítani szükséges a határozatot, ennek nagyon szívesen utána
nézek, csak arra kérem Önt, hogy ennek ne ez legyen a fóruma. Abban nincsen semmilyen
ellentmondás, hogy a 17 ezer Ft-ot megkapja az alpolgármester úr is, mint minden más testületi
tag. Úgy tudom ez volt a cél.
Szeleczki Csaba: Volt már ilyen, hogy lemondott az alpolgármester, de ő úgy mondott le, hogy a
20 ezer forint feletti részről. Pont ezért.
dr. Varga Andrea jegyző: Rendben, a következő testületi ülésre utána nézünk ennek az ügynek,
úgy gondolom, hogy az volt a közös szándék, hogy az alpolgármester is megkapja a testületi
tagoknak járó tiszteletdíjnak megfelelő összeget, ha ehhez képest a határozat hibás, akkor vállalom
érte a felelőséget. A következő ülésre ha szükséges, készítünk egy módosító határozatot. Így
rendben lesz Önnek is?
Szeleczki Csaba: Igen.
dr. Varga Andrea jegyző: Köszönjük az észrevételt.
Szeleczki Csaba: A múltkori testületi ülésen tárgyaltátok polgármester asszony szabadság
ütemezését, ha jól láttam polgármester asszony, áthoztál tavalyról 7 napot? Mivel én már jeleztem
novemberben is, hogy baj lesz abból, hogy Gergő nem tudja helyettesíteni polgármester asszonyt.
Akkor azt, mondtad, hogy nem lesz baj, mert ki fogod venni a szabadságot.
Kárdási Jánosné polgármester: Igen, ki fogom venni.
dr. Varga Andrea jegyző: Ez teljesen jogszerű, hiszen március végéig fel lehet használni az előző
évi szabadságot. A határozatban erről döntött a testület.
Szeleczki Csaba: Jó, csak ne legyen az, mint 2020.-ban.
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Kárdási Jánosné polgármester: Nem lesz, megígértem, hogy ki fogom venni a szabadságokat.
Nem fogom kifizettetni. Ehhez tartom magam, ezt beszéltük meg.
Szeleczki Csaba: Rendben. Csak ugye Gergő azt mondta, hogy nem tud téged helyettesíteni.
Kárdási Jánosné polgármester: Próbálom beosztani, nem hosszú időre megyek, ha meg lesz egy
két hosszabb időszak mindent megbeszélünk Gergővel. El fog jönni, be fog nézni, mint ahogy
eddig is megtette.
Takács Gergely alpolgármester: Igen.
Szeleczki Csaba: Jó csak nehogy ebből baj legyen. Lehet másik alpolgármestert is választani.
Kárdási Jánosné polgármester: Meg vagyok Gergővel elégedve, nem szeretnénk másik
alpolgármestert. Meg fogjuk oldani ezeket a helyzeteket. Minden meg lesz oldva.
dr. Varga Andrea jegyző: Úgy gondolom, hogy ez egy testületi ülést követő kötetlen
beszélgetésnek lehet a témája, de alapvetően egy képviselő-testületi ülésen vagyunk,
jegyzőkönyvezni kell az elhangzottakat. Mindazzal együtt, hogy a polgármester asszony megadhatja
a szót, ha valaki kéri. Természetesen elmondhatja a véleményét, csak ez maradjon keretek között.
Én pedig arra szeretném Önt megkérni, hogyha bármilyen észrevétele van azt az ülés előtt kérem,
írja meg nekem és foglalkozni fogunk vele és már az ülésre kész válaszokkal tudunk szolgálni.
Szeleczki Csaba: Köszönöm a válaszokat.
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 :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző
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