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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 05. 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 
  
                                                  
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 az ipolyszögi, 1 hrsz-ú ingatlanban lévő helyiség hasznosításáról szóló  
24/2018. (II.27.) határozat módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
2.) Előterjesztés az Ipolyszögi Sportegyesület kérelmének elbírálására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

 

Napirend 

 

 

1.) Előterjesztés az ipolyszögi, 1 hrsz-ú ingatlanban lévő helyiség hasznosításáról szóló  
24/2018. (II.27.) határozat módosítására 
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 
117/2018. (VII.05.) határozata 

az ipolyszögi, 1 hrsz-ú ingatlanban lévő helyiség hasznosításáról szóló  
24/2018. (II.27.) határozat módosításáról  

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ipolyszögi 1 hrsz-ú ingatlanban 

lévő helyiség hasznosításáról szóló 24/2018.(II.27.) határozat b) pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 

„ b) a helyiség havi bérleti díja 2018. június hó 01. napjától kezdődően 9.000.-Ft/hó.” 
 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
 
 
Felelős:  Kárdási Jánosné  polgármester 
Határidő:  a kiértesítésre 2018. július 15. 
 
 
2.) 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. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

118/2018. (VII.05.) határozata 
az Ipolyszögi Sportegyesület bérleti szerződés megkötéséről 

 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező, ipolyszögi 

0166. hrsz. alatt felvett, 7928 m2 területű, sporttelep megnevezésű ingatlant, a hozzá 
kapcsolódó öltöző helyiségekkel a határozat mellékletét képező szerződés tervezet szerinti 
feltételekkel bérbe adja Ipolyszögi Sportegyesületnek.  

 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 
Határidő: 2018. augusztus 31. 

 
 

A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 

 
K.m.f. 

 

 

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

              polgármester                     jegyző 


