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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 27. napján 

megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak: KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester 
 HROZINA LÉNÁRD alpolgármester 
 VÉGH FERENC 
 JAKUS JÓZSEFNÉ képviselő 
  
Hivatalból jelen van: TUNYOGINÉ DR GÁLIK ÁGNES aljegyző 
 JUHÁSZNÉ GAJZINGER ÁGNES pénzügyi osztályvezető 
                                                 
KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 5 főből 3 fő van jelen (Hrozina Lénárd alpolgármester jelezte, hogy késni fog az 
ülésről, Jakus Béla képviselő úr igazoltan van távol). 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 Ipolyszög Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

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

3.) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésével 
való egyetértésre 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
4.) Előterjesztés a Központi Óvoda 2018. évi költségvetésével való egyetértésre 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

5.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 
 1/2017. (II. 27.) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

6.) Előterjesztés a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

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

8.) Előterjesztés az Ipolyszögi Sportegyesület kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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9.) Előterjesztés az ipolyszögi, 1 hrsz-ú ingatlanban lévő helyiség hasznosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

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

 
Napirend 

 

1.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. Köszönti Juhászné Gajzinger 

Ágnes osztályvezetőt. Megkérdezi kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az anyaghoz? 

 

Véhg Ferenc: Nekem lenne egy észrevételem. Az utakra több pénzt kellene fordítani. 
 
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető: Az Áht. szerint a fejlesztéseket nevesíteni kell.  

 

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A fejlesztéseket illetően tavaly született egy határozat a 

Közösségi ház tetőszerkezete felújításnak kivitelezésére, árajánlatok bekérésére. A képviselő- 

testület úgy döntött, hogy a Közösségi ház tetőszerkezetének felújításához kapcsolódó kivitelezési 

munkálatokra, tárgyalásos eljárás keretében, hirdetés útján ajánlattevőket kér fel. A hirdetéseket az 

Önkormányzat a Nógrád Hírlapban és az Ipoly televízión keresztül fogja közzé tenni. Ennek 

kapcsán Magyaros Tamás elkészítette a végleges pályázati anyagot, valamint a hirdetmény 

szövegét. A tervezői költségvetés 10.2 millió Ft-ra jött ki. A napokban bekérjük az árajánlatokat a 

Nógrád Hírlaptól illetve az Ipoly televíziótól és feladjuk a hirdetéseket.   

 

Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető: A tetőszerkezet kapcsán 2016. évben kapott az 

önkormányzat 10 000 e Ft-os támogatást a kultúrház tetőszerkezetének felújítására, ami az első 

lépés lenne a kultúrház fejújításában. Ide csoportosítottunk az önkormányzat maradványából 

7 000 e Ft-ot, mivel a község életében kiemelkedő jelentőségű lenne annak működése, és pályázati 

források is inkább a már részben működő létesítmények fejlesztésére is könnyebben találhatók, 

tehát elsősorban ennek a célnak a megvalósítására kell összpontosítanunk.  

 
Kárdási Jánosné polgármester: Igen, én is azt gondolom, hogyha csinálnánk a kultúrházban egy 
teret, amit tudnánk használni, arra rá tudjuk mondani, hogy működőképes, így könnyebben 
tudnánk további pályázatokat beadni.  
 
Végh Ferenc: Mi a biztosíték, hogy kapunk rá bármit is. Van egy félkész kultúrház és kész, pénz 
meg nincs.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Nincs biztosíték, de használni már tudod. Jelenleg nincs egy 
helyiség, ahova be lehet menni. Csinálnánk egy vizes és akkor már könnyebb pályázni rá.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Azt sem szabad elfelejteni, hogy ha nem lesz meg a 
tetőfelújítás, akkor vissza kell fizetni a 10 millió forintot. Viszont a tetővel kell kezdeni valamit, 
mivel nagyon rossz állapotban van.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Igen. 
 
Megérkezett Hrozina Lénárd alpolgármester. 
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Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető: Beszéljünk egy kicsit más témáról az óvoda 
fenntartása. Jelenleg 19 gyermek mellett három alkalmazottat tartunk fenn, plusz a teljes 
infrastruktúrát. Egy biztos, az önkormányzatnak ezt a feladatot el kell látnia.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: A segélyekre adott támogatás is lecsökkent. 
 
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető: A szociális feladatok támogatása 2018. évre 
drasztikusan, 4 713 e Ft-ra csökkent.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Átgondoltnak kell lennünk, főleg a rendkívüli települési 
támogatásoknál. 
 
Végh Ferenc: Én továbbra is fenntartom, hogy az utakra több pénzt kellene elkülöníteni 
 
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető: Most az utaknak a karbantartásáról beszélünk vagy új 
útburkolatról,  mert az a 5 millió Ft-ból az nem szokott kijönni.  
 
Végh Ferenc: Én csak három utat említenék meg Temesvár, Halász, Vasút.  
 
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető: Ezek burkolt utak? 
 
Végh Ferenc: Nem ezek föld utak. Egyébként előttünk is áll a víz.  
 
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető: Én csak azért kérdezem, hogy hova tegyük át. Ha ez 
egy kátyúzási munka, akkor azt a működési költségvetésbe tudom betenni, hogyha ez egy új 
burkolat, akkor a fejlesztésekbe. 
 
Végh Ferenc: Ezekbe az utcákba nem elég a javítgatás ide egy komolyabb alap kell. Amire már 
valamit tudunk tenni.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Sajnos az utak rossz állapotban vannak, de nagyon nagy 
összegekért lehetne megcsináltatni.  
 
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető: Itt lenne nagy szerepe a pályázatoknak. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Igen, vizsgáljuk a lehetőségeket. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 1 nem 3 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2/2018.(III.01.) önkormányzati rendelete 
Ipolyszög Község Önkormányzatának 

2018. évi költségvetéséről 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
2.) Előterjesztés az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben 
bemutatásáról 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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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 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

18/2018. (II.27.) határozata 

az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról 

 

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 3. § (1) 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: 

2018.         2 790 e Ft 

2019.         2 700 e Ft                     

2020.         2 750 e Ft 

2021.         2 800 e Ft 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 

2018.               ---   

2019.               --- 

2020.               ---              

2021.               ---                 

 

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:  2018. február 28. 

 
3.) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 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 4 igen szavazattal elfogadott. 
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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

19/2018. (II.27.) határozata 

a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésével való  

egyetértésről 

 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 

tartalommal elfogadja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését. 

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az 

intézmény fenntartó Önkormányzatot tájékoztassa. 

 

Határidő: 2018. március 15. 

Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
4.) Előterjesztés a Központi Óvoda 2018. 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 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

20/2018. (II.27.) határozata 

a Központi Óvoda 2018. évi költségvetésével való egyetértésről 

 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 

tartalommal egyetért a Központi Óvoda 2018. évi költségvetésével. 

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről 

Balassagyarmat Város Önkormányzatát tájékoztassa. 

 

Határidő: 2018. március 15. 

Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
 

5.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 
 1/2017. (II. 27.) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető: Ennek az előterjesztésnek az a lényege, hogy a 
központi előirányzatokat véglegesre rögzítjük.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 

melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2018.(III.01.) önkormányzati rendelete 

Ipolyszög Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 

1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
6.) Előterjesztés a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyására 

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. 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Ezzel kapcsolatosan felmerült egy kérdés. Polgármester 
asszonynak láthatóan sok szabadsága van. Indulnak a beruházások a pályázatokkal kapcsolatosan 
és ha a polgármester asszony elmegy szabadságra vagy bármilyen más dolga adódhat, fontos 
lenne, hogy valaki helyettesítse. Alpolgármester úr általában Budapesten tartózkodik, így kicsit 
nehéz megoldani, ha valamit sürgősen alá kell majd írni. Erre szeretnék valami konstruktív 
megoldást kapni. Ezen gondolkodjunk. 
 
Hrozina Lénárd alpolgármester: Ezen már sokat gondolkoztam én is, hogy hogyan tudnánk 
megoldani. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Itt ugye az a lényeg, hogy olyan személy legyen megnevezve, aki 
bármikor elérhető, ha én akadályoztatva vagyok. 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: És a helyettesítésre jogosult is legyen, ami fontos. SZMSZ 
szerint ugye a polgármestert az alpolgármester helyettesíti. Egyelőre gondoljuk át milyen 
megoldást tudunk erre kitalálni.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

21/2018. (II.27.) határozata 

a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyásáról 
 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kárdási Jánosné polgármester 

2018. évi szabadságütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

Kezdete Vége Munkanapok száma 

2018. Március 19 Március 23 5 

2018. Április 19 Április 27 7 

2018.Május 02 Május 04 3 

2018.Május 22 Május 25 4 

2018.Június 11 Június 26 12 

2018.Július 9 Július 19 9 

2018.Augusztus 13 Augusztus 24 9 

2018.Szeptember 10 Szeptember 14 5 

2018.Október 24 Október 31  6 
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2018 November 5 November 9 5 

2018 December 27 December 31 3 

Összesen:  68 nap 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
7.) Előterjesztés az óvodába történő beiratkozás időpontjának meghatározására 

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 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

22/2018. (II.27.) határozata 

az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról 

 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018/2019. nevelési évre 
vonatkozóan egyetért azzal, hogy a feladatellátási megállapodás keretében fenntartott 
Központi Óvodába történő beiratkozásra az alábbi időpontokban kerüljön sor.  
 

2018. május 9. (szerda) 8.00 – 17. 00 

2018. május 10. (csütörtök) 8.00 – 18.00 

2018. május 11. (péntek) 8.00 – 17.00 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Központi Óvoda vezetőjét, hogy biztosítsa a 
Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező szülőkkel (szülői felügyeletet gyakorlók) egy háztartásban 
élő, óvodás korú gyermekek 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: értelemszerűen 

Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 

 

3. 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: 2018. március 1. 

Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
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4. 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: 2018. április 9. 

Felelős: Kárdási Jánosné polgármester, Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 

 
8.) Előterjesztés az Ipolyszögi Sportegyesület kérelmének elbírálására 

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. 
 
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető: A költségvetésbe 300.000.- Ft lett betervezve a 
Sportegyesület támogatására.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Egyébként is úgy gondoltam, hogy két részletben adnánk oda a 
támogatást.  
 
Jakus Józsefné: Kevés lesz nekik a 300.000.- Ft, máshol sokkal több támogatást kapnak. 
 
Végh Ferenc: Én meg sokallom.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Akkor javaslom a határozati javaslat módosítását úgy, hogy az 

összeg legyen 300.000.- Ft. A támogatás két részletben kerüljön kifizetésre: 150.000.- Ft 2018. 03. 

15-ig, 150.000.- Ft 2018. 08.15-ig. 

 
A módosítási javaslatot a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta. 
 
A polgármester további kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a módosított 
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

23/2018. (II.27.) határozata 

az Ipolyszögi Sportegyesület támogatásáról 

 

1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 300.000.- Ft.- azaz: Háromszázezer 

forint támogatást biztosít az Ipolyszögi Sportegyesület (2660 Ipolyszög, Fő utca 2.) részére. A 

támogatás kifizetésére két részletben, az alábbi ütemezésben kerül sor: 

- 150.000.- Ft azaz: Egyszázötvenezer forint 2018. 03. 15-ig,  
- 150.000.- Ft azaz: Egyszázötvenezer forint 2018. 08.15-ig. 

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2018. március 15. 

Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 

9.) Előterjesztés az ipolyszögi, 1 hrsz-ú ingatlanban lévő helyiség hasznosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Én úgy gondolom, hogy most 

már emelnünk kellene a bérleti díjat. Évek óta ennyit fizet.  

 

Végh Ferenc: Már 2014.-ben is 6000.- Ft volt neki a bérleti díj. 

 

Kárdási Jánosné polgármester: Javaslom, a helyiség havi bérleti díja legyen 9000.- Ft. 

Indítványozza továbbá, hogy az önkormányzatnak legyen lehetősége önkormányzati érdekből 30 

napos felmondási idővel felmondani a szerződést. 

 

A Képviselő-testület a javaslatot 1 nem 3 igen szavazattal elfogadta. 

 

A polgármester egyéb kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a módosított 

határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 1 nem 3 igen szavazattal elfogadott. 

 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

24/2018. (II.27.) 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 ingatlanából 13 m2 területű helyiséget Jamber Hajnalka 
(Ipolyszög, Fő u. 3. szám alatti lakos) részére bérbe ad fodrászüzlet céljára az alábbi feltételek 
szerint: 
a) a bérleti szerződés határozott időre, 2018. év január hó 1. napjától 2018. év december hó 

31. napjáig tartó időtartamra szól, 
b) a helyiség havi bérleti díja: 9000.- Ft, 
c) a bérlő a közüzemi díjakat a bérbeadó részére számla ellenében fizeti meg, 
d) a bérbeadó önkormányzati érdekből, írásban 30 napos felmondási határidővel jogosult a 

szerződés felmondására. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
 
Felelős:  Kárdási Jánosné  polgármester 
Határidő:  a kiértesítésre 2018. február 28. 
 

 

A 10. 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 :/ /: dr. Varga Andrea :/ 

              polgármester                     jegyző 


