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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 13. napján 

megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak: KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester 
 JAKUS BÉLA alpolgármester 
 JAKUS JÓZSEFNÉ  
 AROS-MAGLÓDI MELINDA képviselő 
  
Hivatalból jelen van: TUNYOGINÉ DR GÁLIK ÁGNES aljegyző 
  
                                                  
KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 5 főből 4 fő van jelen (Hrozina Lénárd képviselő igazoltan van távol). 
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a Képviselő- testület 4 igen 
szavazattal elfogadott. 
 

N A P I R E N D: 

 

1.) Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 

2.) Előterjesztés a Közösségi ház tetőszerkezetének felújításával kapcsolatos döntés 

meghozatalára 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 

3.) Előterjesztés szociális támogatások megállapítása iránti kérelmek elbírálására (zárt ülés) 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 

 

Napirend 

 

1.) Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Javaslom, hogy idén is 
nyújtsuk be a pályázatot. 
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A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 1 tartózkodás mellett 3 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
119/2018. (VIII.13.) határozata 

a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 

 
 
1.) Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet 1.9. pont alapján támogatási igényt nyújt 
be a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásra. 
 
2.)A Képviselő-testület vállalja, hogy az önerőt - 1000 Ft/erdei m3+áfa -, valamint a tüzelőanyag 
szállításából származó költségeket a 2018. évi költségvetésében biztosítja. 
 
3.)A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást 
nem kér. 
 
4.)A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2018. augusztus 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 
2.) Előterjesztés a Közösségi ház tetőszerkezetének felújításával kapcsolatos döntés 

meghozatalára 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 

Kárdási Jánosné polgármester: Közösségi Ház tetőszerkezet kapcsán egy ajánlattevő vállalta a 

megadott határidőn belül a kivitelezés elvégzését 12. 750.000,- Ft összegért. Próbáltuk meggyőzni, 

hogy engedjen az árból, de nem sikerült.  

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A 2018. évi költségvetésben a felújítási kiadásokra azon 

belül a Kultúrház felújítására 14 millió forint lett betervezve. Ipolyszög Község Önkormányzata 

az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 

támogatására benyújtott pályázata melynek tárgya: „Közösségi Ház tetőszerkezet, födém 

felújítása, tervezés” miniszteri döntésnek megfelelően 10.000.000,-Ft egyszeri jellegű, vissza nem 

térítendő központi költségvetési támogatásban részesült. Amennyiben a Képviselő-testület 

elfogadja a vállalkozó által adott 12. 750.000,- Ft értékű árajánlatot – és figyelembe véve a 

tervezésért fizetendő 500.000,- Ft-os díjat – akkor 3.250.000,- Ft összegű saját erőt kell biztosítani 

a tetőszerkezet felújításához. Ha nem fogadja el a Képviselő-testület az árajánlatot, akkor vissza 

kell fizetni a 10.000.000,- Ft-ot. A tetővel pedig mindenképpen kezdeni kell valamit, mert 

életveszélyes állapotban van. A telet nem bírná ki. 

Jakus Józsefné: Szerintem fogadjuk el az árajánlatot. 
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Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A vállalkozó azonnal el tudná kezdeni a felújítást. Nekünk 

az a fontos, hogy 2018. december 31.-ig pénzügyileg el legyen számolva a beruházást, mert csak 

akkor nem kell visszafizetni a támogatást. 2016. óta húzódik a Közösségi Ház tetőszerkezet 

felújítása. Több döntés is születtet ezzel kapcsolatosan. A folyamatos eredménytelen 

ajánlatkérések után döntött a Képviselő-testület arról is, hogy a tervdokumentáció legyen 

átdolgozva úgy, hogy a klubhelyiségen és a közlekedőn túl a két öltöző is kerüljön elbontásra, így 

a műszaki tartalom kizárólag a 7,86 x 29,54 befoglaló méretű épületrészre vonatkozzon.  

Kárdási Jánosné polgármester: Próbáltunk olyan vállakózót keresni, aki minél olcsóbban vállalta 

volna a tető felújítását, de nem sikerült. 

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Pénzügyi osztályvezető asszony is azt javasolta, hogy a 

testület fogadja el az ajánlatot. 

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

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

120/2018. (VIII.13.) határozata 

a Közösségi ház tetőszerkezetének felújításával kapcsolatos döntés meghozataláról 
 

1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi Ház 
tetőszerkezetének felújítására Bálint Tamás (székhely: 2646 Drégelypalánk, Honti út 22.) 
egyéni vállalkozóval kíván vállalkozási szerződést kötni, 10.039.370,- Ft+ÁFA vállalkozói díj 
ellenében. 

2) A Képviselő-testület az 1. pontban megjelölt felújítás céljára felhasználható támogatási 
összeghez 3.250.000,- Ft sajáterőt biztosít annak érdekében, hogy a szükséges anyagi fedezet a 
beruházás megvalósításához rendelkezésre álljon. 

3) A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
 

A 3. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 

10/A. számú jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 

 
K.m.f. 

 

 

/: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 

              polgármester                     jegyző 


