IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 26. napján
megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:

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

Hivatalból jelen van:

TUNYOGINÉ DR GÁLIK ÁGNES aljegyző
SZIKORA PÉTER pénzügyi osztályvezető

Kárdási Jánosné polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
5 főből 4 fő van jelen (Tóth Gábor 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 Ipolyszög Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1 /2019. (II. 28.) rendeletének módosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
2) Előterjesztés fatermékek közérdekű célból történő ingyenes tulajdonba adására kiírt pályázat
benyújtására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
3) Tájékoztató Ipolyszögi közintézmények felújítása tárgyú beruházásról
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
Napirendek
1) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1 /2019. (II. 28.) rendeletének módosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
Kárdási Jánosné polgármester köszönti Szikora Péter vezető pénzügyi osztályvezető urat.
Megkérdezi kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az anyaghoz?
Szikora Péter: Az Államkincstár felhívása miatt történik a módosítás. Az államháztartási számvitel
szabályai szerint a működési célú kiegészítő állami támogatások előirányzatának és teljesítési
összegének év végén egyeznie kell, azaz előirányzatként a valóban folyósított összeget kell
szerepeltetni. Ennek megfelelően az év elején betervezett, de nem teljesült 3500 ezer Ft-tal csökken
a kiegészítő állami támogatások előirányzata.

1

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet
a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet
Ipolyszög Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2) Előterjesztés fatermékek közérdekű célból történő ingyenes tulajdonba adására kiírt
pályázat benyújtására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
Kárdási Jánosné polgármester: Erről már az elmúlt ülésen is beszéltünk. Megkérdeztem a fuvar
díjját kb 3300 Ft/m3.
Hart Tibor: Ugye itt lényeges, hogy kik kapják. Maximum 120 m3 kérhető, ezt lehet megpályázni.
Számoljunk, ha a 120 m3-t megkapjuk, akkor az 400.000.- Ft és ez csak a fuvar díja, amit nekünk
kell kifizetni. Ezt még szét is kell osztani.
Kárdási Jánosné polgármester: Kb 70 m3 fa széthordása 100.000.- Ft volt.
Hart Tibor: Akkor ez megint egy 100.000.- Ft feletti tétel. Így ez azt jelenti, hogy az
önkormányzatnak ez az ingyen 120 m3 fa, kb 500.000.- Ft-ba kerülne. Ami nem is olyan kevés
összeg.
Takács Gergely alpolgármester: Szerintem nem kellene kihasználni a maximum 120 m3-t.
Hart Tibor: Ezeket a költségeket tudjuk finanszírozni a szociális keretünkből?
Szikora Péter: A szociális tűzifát a szociális keretből számoltuk el. Ha hasonló a két pályázat, akkor
elvileg ezt is el tudjuk számolni a szociális keretből.
Hart Tibor: Ugye a másik fontos kérdés, hogy kik kapják.
Takács Gergely alpolgármester: Igen, ugyanaz a rászorulók köre, akik kaptak szociális tűzifát.
Hart Tibor: Ha megigényeljük a 120 m3, de csak azoknak tudjuk adni akik eddig is kapták, akkor
ebben az esetben megrövidítjük a segélykeretet 500.000.- Ft-tal, ami elég furán néz ki.
Takács Gergely alpolgármester: Ez így van.
Hart Tibor: Így, ezzel a költséggel már nem olyan kedvező ez a pályázati lehetőség.
Takács Gergely alpolgármester: Lehet, hogy elég lenne csak a felét igényelni, ami 60 m3.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Ami még lehetőség, hogy módosítjuk a szociális rendeletet,
megemelhetjük az összeghatárt, hogy mások is beleférjenek és így ők is kaphatnak fát. Mivel úgyis
a képviselő-testület dönt, hogy ki kapjon fát a beadott kérelmek alapján, így van mérlegelési joga
abban, hogy olyannak ad, aki még nem kapott tűzifát.
Hart Tibor: Gondolom van listánk azokról, akik már kaptak tűzifát?
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Kárdási Jánosné polgármester: Igen.
Takács Gergely alpolgármester: Én úgy gondolom, hogy elég lenne a felére pályázni vagyis 60
m3-re.
Hart Tibor: Idén mennyi szociális tűzifát kaptak fejenként?
Kárdási Jánosné polgármester: 2 m3-t.
Hart Tibor: Szerintem is elég lenne a 60 m3.
Takács Gergely alpolgármester: Tegyük fel ugyan azok a személyek kapják a most igényelt tűzifát,
mint akik kapták a szociális tűzifát, akkor kapjanak csak 1.5 m3-t és a maradékot még mindig szét
tudjuk osztani. Hiába emeljük meg az összeget, hogy mások is kaphassanak, akik eddig kaptak így
is úgy is beleesnek és kapni fognak.
Kárdási Jánosné polgármester: Van mérlegelési lehetőségünk, bekerülnek a kérelmek és a
képviselő-testület dönt, hogy ki kap és ki nem.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Ez nem az a kategória, ami alanyi jogon jár a rendelet
szerint. A szociális tűzifát kormányrendelet határozza meg, hogy kinek jár. Ebben az esetben nem
így van.
Kárdási Jánosné polgármester: Én javaslom, hogy adjuk be a pályázatot 60 m3 tűzifára.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Ha pedig pozitív döntést kap az önkormányzat a beadott
pályázatra, akkor elkészítjük a szociális rendelet módosítást.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2020.(II.26.) határozata
fatermékek közérdekű célból történő ingyenes tulajdonba adására kiírt pályázat
benyújtásáról
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által fatermékek közérdekű célból történő ingyenes
tulajdonba adására kiírt pályázati felhívásra, az előterjesztésben ismertetett feltételek mellett.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a pályázat benyújtására 2020.03.15.
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester
3) Tájékoztató Ipolyszögi közintézmények felújítása tárgyú beruházásról
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
Kárdási Jánosné polgármester: Itt azt kell eldöntenünk, hogy közbeszerzéssel vagy nem
közbeszerzéssel indítjuk el az eljárást.
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Hart Tibor: Nekem úgy tűnik, hogy jobban járunk, ha nem közbeszerzéssel indítjuk el az
eljárást.
Kárdási Jánosné polgármester: Igen, ez így van, ne bonyolítsuk. Így egyszerűbb.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Azt is kérte a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft, hogy a
képviselő-testület gondolkozzon, hogy kit lehetne még felkérni a feladatra.
Hart Tibor: Én most nem láttam, műszaki tartalmat, hogy mit is kell elvégezni pontosan.
Kárdási Jánosné polgármester: Most ez nem volt mellékelve, de nyílászárók cseréje, fűtés,
napelemek felszerelése.
Hart Tibor: A napelemek miatt már bonyolultabb a dolog.
Takács Gergely alpolgármester: Nekem van egy jelöltem, ők foglalkoznak ilyennel. Az a lényeg,
hogy ezt nyáron a szünetben kell megoldaniuk.
Hart Tibor: Mi történik akkor, ha nem sikerül vállalkozót találni, aki ebben az időintervallumban
vállalni tudja ennek a munkának a kivitelezését?
Kárdási Jánosné polgármester: Akkor bajban vagyunk.
Hart Tibor: Nagyon rövid az idő. A jó vállalkozók már előre le vannak foglalva.
Kárdási Jánosné polgármester: Igen, szűkös az idő, ezért kell minél hamarabb találnunk egy
vállalkozót, aki el tudja végezni a munkát.
Hart Tibor: Vannak már bevált vállalkozók, akikkel dolgoztunk már együtt?
Kárdási Jánosné polgármester: Igen, Kenyeres Gáborék csinálták az orvosi rendelőt. Van még a
Kristály-Vár Kft de ők nagyon elfoglaltak. Én azt javaslom, hogy ne közbeszerzési eljárás legyen,
kérem képviselő társaimat, hogy tegyék meg javaslataikat március 13-ig a vállalkozók személyét
illetően.

A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést.
K.m.f.
/: Kárdási Jánosné :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző
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