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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

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

megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak: KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester 
 JAKUS BÉLA alpolgármester 
 HROZINA LÉNÁRD 
 JAKUS JÓZSEFNÉ  
 AROS-MAGLÓDI MELINDA képviselő 
  
Hivatalból jelen van: TUNYOGINÉ DR GÁLIK ÁGNES aljegyző 
  
Meghívottként jelen van: MAGYAROS TAMÁS Balassagyarmati Városfejlesztő Kft.   
                                               
KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 5 főből 4 fő van jelen (Hrozina Lénárd képviselő jelezte, hogy késni fog az 
ülésről). 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 Közösségi Ház tetőszerkezet és födém felújítására vonatkozó, a Bálint Tamás 

Egyéni Vállalkozóval kötött vállalkozási szerződés módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
2.) Előterjesztés Ipolyszög község belterületi útjainak 2018-2019. évi síkosságmentesítéséről 

szóló vállalkozási szerződés megkötésére   
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

3.) Előterjesztés Bursa Hungarica pályázatok 2019/2020-as fordulójának elbírására (zárt ülés) 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
4.) Előterjesztés Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatására 

(zárt ülés) 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

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

 

Napirendek 

 
1.) Előterjesztés Közösségi Ház tetőszerkezet és födém felújítására vonatkozó, a Bálint 

Tamás Egyéni Vállalkozóval kötött vállalkozási szerződés módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Köszönti Magyaros Tamás 
urat. Megkérdezi kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az anyaghoz? 
 
Magyaros Tamás: Köszönöm nem, de ha van kérdés, szívesen válaszolok. 
 
Jakus Béla: Azt szeretném megkérdezni, hogy a későbbiekben nem fog problémát okozni, hogy 
az eredeti koszorú maradt fenn? 
 
Magyaros Tamás: Nem, mert meg lettek fúrva. A talp szelemenek is és a kötő gerendák is le 
vannak fúrva közvetlenül.  
 
Jakus Béla: A másik kérdésem, hogy a faanyag védelem megtörtént? 
 
Magyaros Tamás: Igen, megtörtént a faanyagvédelem a gerendák tekintetében.  
 
Jakus Béla: A tetőszerkezethez az faanyagokat Szlovákiából szerezték be? 
 
Magyaros Tamás: Tudomásom szerint minden onnan van. Egyébként hivatalos papírok 
bizonyítják, hogy milyen favédőszerrel hogyan kezelték le a gerendákat.   
 
Jakus Béla: Már én is hallottam erről az új, színtelen, szagtalan védőszerről. 
 
Magyaros Tamás: Mi is kifogásoltuk, mondták, hogy tapintsuk meg a felületét és valóban 
lehetett érezni. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Ma tették fel az utolsó cserepeket. 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Teljesen készen van a tető? 
 
Magyaros Tamás: Már csak a lazúrozás hiányzik. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
163/2018. (XI.27.) határozata 

a Közösségi Ház tetőszerkezet és födém felújítására vonatkozó, a Bálint Tamás Egyéni 
Vállalkozóval l kötött vállalkozási szerződés módosításáról 

   
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben foglalt tartalommal 

elfogadja a Közösségi Ház tetőszerkezet és födém felújítására vonatkozó, a Bálint Tamás 
Egyéni Vállalkozóval kötött vállalkozási szerződés módosítását. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 5 munkanapon belül 
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 
 
Megérkezett Hrozina Lénárd képviselő úr. 
 
2.) Előterjesztés Ipolyszög község belterületi útjainak 2018-2019. évi 

síkosságmentesítéséről szóló vállalkozási szerződés megkötésére   
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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Kárdási Jánosné polgármester: A téli síkosságmentesítés sajnos, minden évben problémát okoz 
az önkormányzatnak. Most van egy új lehetőség. A Balassagyarmati GAMESZ az elmúlt 
időszakban komoly gépi beruházást hajtott végre aminak köszönhetően Balassagyarmat Város 
útjainak síkosságmentesítési feladatai mellet Ipolyszög község önkormányzati útjai tekintetében is 
el tudná látni ezt a feladatot. Ettől az ajánlattól jobb ajánlatot nem kaptunk ezért javaslom a 
szerződés megkötését. Kipróbáljuk, reméljük jól fog működni.         
 
 Jakus Béla: Ha jól látom az előterjesztésben ezek nettó árak.  

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Igen. 

Jakus Béla: Tehát nettó 3.200,- / km hó eltakarítás / alkalom. 

Kárdási Jánosné polgármester: A település kb 4 km. A mellékletben benne is van.  Én javaslom 
az határozati javaslat elfogadását.                             
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

164/2018. (XI.27.) határozata 

Ipolyszög község belterületi útjainak 2018-2019. évi síkosságmentesítéséről szóló 
vállalkozási szerződés megkötéséről 

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy Ipolyszög község belterületi útjainak 2018-2019. évi téli síkosságmentesítéséről szóló 
vállalkozási szerződést a mellékelt tartalommal a balassagyarmati GAMESZ - szel aláírja.   

2. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
2019. évi költségvetésbe kerüljön beépítésre 500 eFt keretösszeg a téli síkosság mentesítés 
biztosítására. 

 
Felelős: Kárdási Jánosné Polgármester 
Határidő.  1. pontban 2018. december 10. 2. pontban 2019.február 15.  

 
Napirendek után 

 

Kárdási Jánosné polgármester: Molnár Dániel Ákos tulajdonában van egy ingatlan. Már régóta 

nem lakik benne. Sajnos nem is gondozza, ennek köszönhetően nagyon lepusztult állapotban van. 

Már illegális hulladék lerakása is tapasztalható a területen, elszaporodtak a patkányok is. Kérném 

aljegyző asszonyt, hogy az ügy megoldása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 

 

A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 

 
 

K.m.f. 

 

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

              polgármester                     jegyző 


