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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. augusztus 18. napján 

megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester 
     TAKÁCS GERGELY alpolgármester 

 AROS-MAGLÓDI MELINDA 
 TÓTH GÁBOR 

 HART TIBOR képviselő 
  
Hivatalból jelen van: DR VARGA ANDREA jegyző 
  
Meghívottként jelen van       MAGYAROS TAMÁS 
 
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 napirendekre vonatkozóan javasolja, hogy „Előterjesztés Balassagyarmati 
Központi Óvoda Ipoly-parti Csipcsirip Tagóvoda fedélszerkezete felújítási munkáinak 
elvégzésére” című napirendi pontot vegyék előre és 1. napirendi pontként tárgyalják meg. Ezt a 
Képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosítással együtt, melyet a 
Képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadott. 
 
N A P I R E N D: 
 
NYÍLT ÜLÉS: 
 
1.)  Előterjesztés Balassagyarmati Központi Óvoda Ipoly-parti Csipcsirip Tagóvoda 

fedélszerkezete felújítási munkáinak elvégzésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
2.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 3/2015 (II.26.) 

számú pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

3.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíj támogatásról szóló 17/2013 (X.31.) számú önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

4.) Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
5.)   Előterjesztés Ipolyszög község belterületi helyi közút forgalmi rendjének meghatározására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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6.)  Előterjesztés közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetésről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
 
7.) Egyebek 
 
ZÁRT ÜLÉS  
 

1.) Előterjesztés szociális támogatások megállapítása iránti kérelmek elbírálására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 
 

Napirendek 
 

1.)  Előterjesztés Balassagyarmati Központi Óvoda Ipoly-parti Csipcsirip Tagóvoda 
fedélszerkezete felújítási munkáinak elvégzésére 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: Felkéri Magyaros Támást, hogy tegye meg a kiegészítését a 
napirenddel kapcsolatosan.  
 
Magyaros Tamás: A fotók magukért beszélnek. Ezek nem most készültek, hanem legalább egy 
évvel ezelőtt. A padlást belülről fényképeztük le. Jól látható, hogy mennyi fény szűrődik be a rossz 
állapot miatt. A bádogos szerkezet hiányát lehet látni. A kémények is rossz állapotban vannak, 
balesetveszélyesek. A kéménytestek nincsenek használva és nem is lesznek. Ha a kémények nem 
lesznek vissza bontva, akkor az épület továbbra is be fog ázni. Jelenleg is ázik. A jelenlegi projekt 
keretében, a karbantartás hiányában okozta károk nem orvosolhatóak. Nem  tartószerkezeti 
megerősítést igényel a tető, arra lenne mód, ha bizonyos szarufákat kicserélnénk adott esetben azon 
a részen ahová a napelemek felkerülnek, ezeket lehetne finanszírozni, de az, hogy ez az épület ilyen 
állapotban van, az amiatt van, hogy nem lett folyamatosan karbantartva. A fényképeken látható, 
hogy az oromfaltól a lemezelés elválik. Mint említettem a héjazatra napelemes rendszer kerül. Ami 
nagyobb baj, hogy beázik a héjazat, ezért a födémszerkezetre kerülő kőzet gyapot szigetelés el fog 
ázni. Ha ezt nem oldjuk meg, a későbbiekben ezt a hőszigetelő anyagot le kellene róla termelni, le 
kell majd bontani a napelemeket és csak úgy lehetne a héjazatot, bádogos munkákat, lécezéseket 
elvégezni. Én ezt már régóta jeleztem, hogyha ezek a munkák nem készülnek el, műszaki 
ellenőrként le fogom állítani az építkezést. Nem engedem, hogy a kivitelező olyan munkát végezzen, 
amivel csak kárt okozunk.  
 
Hart Tibor: Eddig arról volt szó - de javítsatok ki, ha tévedek-, hogy a napelem miatt az érintett 
oldalon kellene a szerkezetet megerősíteni. Ezek a képek viszont arról árulkodnak, hogy a teljes 
héjazat cseréje szükséges. Az is biztos, hogyha a régi cserepek kerülnek vissza, akkor az nem fog 
már rendesen zárni. Ez nagyon sok munka és nem kevés pénz. A kémény lebontása nem volt kérdés 
és a bádogos munka sem volt kérdés, ez viszont így már milliós nagyságrend. Ez nem volt 
betervezve.  
 
Magyaros Tamás: Beszéljünk műszaki megoldásokról. Másodlagos csapadékszigetelést, akkor kell 
vagy célszerű elhelyezni a héjazat alá, ha az a padlástér, beépítésre kerül. Abban az esetben, ha a 
padlástér így marad ahogy most van, semmi nem indokolja, hogy tegyünk oda másodlagos 
szigetelést. 
 
Hart Tibor: Én arra gondoltam, hogyha visszaraknánk a régi cserepet azok ugye nem zárnának 
rendesen és csak akkor nincs szükség fóliára, ha teljesen új héjazat és cserepek kerülnek a tetőre.  
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Magyaros Tamás: Balassagyarmaton nagyon sok helyen visszarakták a régi cserepeket és nem 
kellett alá fólia.  
 
Hart Tibor: Nem kevés pénzről beszélünk, értem én, hogy szükséges hiszen a képeken is jól látszik 
a rossz állapot, de anyagilag nem ezzel terveztünk.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Eredetileg azt beszéltük meg, hogy csak azt az oldalt kell 
megerősíteni, ahova a napelemek kerülnek, illetve, hogy a kéményeket le kell bontani. Én erről 
tudtam, hogy ezt kell megoldanunk.  
 
Magyaros Tamás: Látszik, hogy több ütemben épült az épület.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Az is elég lenne, amit eredetileg megbeszéltünk? Egyik oldal és a 
lemezelés? 
 
Magyaros Tamás: Az egyik oldalt mindenképpen meg kell csinálni. Ez azt jelenti, hogy élszaru, 
gerinctaréj, kúp. A kémény visszabontása elegendő a héjazatig, nem szükséges teljesen 
visszabontani.  
 
Takács Gergely alpolgármester: Amit megbeszéltünk, hogy csak azt az oldalt kell megerősíteni, 
ahova a napelemek kerülnek, illetve, hogy a kéményeket le kell bontani, erre kaptunk körülbelül 
600 ezer Ft-os árajánlatot, de ezek csak felületi kezelések.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Meg arról is beszélnünk kell, hogy ki az a vállalkozó, aki meg tudja 
csinálni ilyen rövid időn belül.  
 
Takács Gergely alpolgármester: Ezt az oldalt, ha mindenki ráérne 2 nap alatt meg tudnánk 
csinálni. Szerintem.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Ebbe, csak akkor vágjunk bele, ha mindenki vállalni tudja, mert 
annak nincs értelme, hogy megint csak beszélünk róla és nem történik semmi.  
 
Hart Tibor: Én sajnos októberig nem érek rá. Vizsgáznom kell.  
 
Tóth Gábor: Én már máskor is felajánlottam a segítségem, most is szívesen vállalom.  
 
Takács Gergely alpolgármester: Mi a határidő? 
 
Magyaros Tamás: Munkaterület átadásától számított 90 nap. Ehhez van kötve.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Ha ti nem tudjátok vállalni, akkor kell keresnünk egy vállalkozót. 
 
Takács Gergely alpolgármester: Igen, csak ki fogja elvállalni? 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Igen, ez a másik gond. Esetleg a jelenlegi vállalkozót 
megkérdezhetnénk, hogy tudja-e vállalni? Meg azt is, hogy mennyiért.  
 
Magyaros Tamás: Ahhoz, hogy kéményt bontsanak ahhoz kell állvány.  
 
Takács Gergely alpolgármester: Vagy kosaras kocsit is lehet bérelni. Én dolgoztam kosaras 
kocsiról, elég magasra emel. Így bontható lenne a kémény. Még mindig olcsóbb, mint az állvány.  
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Hart Tibor: Az idő hiánya is probléma. Én sajnos nem tudok segíteni, vizsgáim lesznek és ez 
fizetős iskola. Nem akarok felelőtlenül megígérni valamit, amit nem tudok teljesíteni.  
 
Takács Gergely alpolgármester: Akkor megoldjuk valahogy, de még mindig olcsóbban jövünk ki, 
ha mi bontjuk le a kéményeket egy kosaras kocsival, mint egy vállalkozó, aki állvánnyal fogja 
megoldani.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Akkor mi legyen? 
 
Takács Gergely alpolgármester: Ha sikerül is összehozni a kémény elbontását, még mindig kérdés 
marad, hogy ki tudja megcsinálni a tetőt. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Akkor próbáljunk keresni egy vállalkozót, illetve kérdezzük meg a 
mostani vállalkozót is hátha ezt is elvállalja. Én ezt gondolom.  
 
Magyaros Tamás: Az árajánlatot lehet szétbontva is kérni és el tudjátok dönteni, hogy mi 
készüljön el, csak bizonyos munkák, vagy kompletten az egész. Akkor bekérjük az árajánlatot a 
jelenlegi vállalkozóktól és Beniczky Pétertől.  
 
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal elfogadott. 

 

HATÁROZAT 
 

2.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 3/2015 
(II.26.) számú pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 
önkormányzati rendelet 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 rendelet tervezetet, melyet 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2020.(VIII.20.) önkormányzati rendelet 
a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 

3.) Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj támogatásról szóló 17/2013 (X.31.) számú 
önkormányzati rendelet 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. 
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A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2020.(VIII.20.) önkormányzati rendelet 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló 

17/2013.(X.31.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 

4.) Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: Ezt minden évben benyújtjuk. 
 
Takács Gergely alpolgármester: Van már konkrétum, hogy mennyit tudunk igényelni? 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Leadjuk az igényünket, de még soha nem kaptunk meg a teljes 
igényelt mennyiséget. Ez nem rajtunk múlik.  
 
Hart Tibor: Ugye azok kapják a szociális tűzifát, akik a rendeletünk alapján jogosultak rá. Az 
önkormányzat szállítja ki a tűzifát, azt szeretném kérdezni, hogy ilyenkor címenként van 
szállítólevél? 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Nem.  
 
Hart Tibor: Ezt csak azért kérdeztem, hogy így ellenőrizhetőbb lett volna az átvétel, illetve hogy 
ténylegesen az kapja meg, aki igényelte. Nincs elidegenítés. Ezeket kellene elkerülni, mert sajnos 
volt már olyan, hogy valaki megigényelte és eladta. Akkor erre azt mondom, hogy ő nem is szorult 
volna rá és így elvette mástól a lehetőséget.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Én értem, de ezt nem tudjuk ellenőrizni. Mi elvisszük, lerakjuk és 
utána, hogy mit kezd vele az igénylő, az már sajnos az ő dolga. Elvileg nem adhatná el, de még 
egyszer mondom ezt lehetetlen ellenőrizni.  
 
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

47/2020.(VIII.18.) határozata 
a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 

 
1.) Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet 1.8. pont alapján támogatási igényt 
nyújt be a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásra. 
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2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy az önerőt - 1000 Ft/erdei m3+áfa -, valamint a tüzelőanyag 
szállításából származó költségeket a 2020. 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: 2020. augusztus 31. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
5.) Előterjesztés Ipolyszög község belterületi helyi közút forgalmi rendjének 

meghatározására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: A Halász utca lakosai kérelemmel fordultak az önkormányzat felé. 
Kérelmükben leírták, hogy mivel a Halász utca szilárd útalapot kapott, ezért az utcában 
megnövekedett a gyorshajtások száma és a tehergépjármű forgalom. Sajnos én úgy gondolom, hogy 
ez nem fogja megoldani a problémát, de kezelni szerettem volna a lakosok bejelentését.  
 
Hart Tibor: Akik oda bementek tehergépjárművel, azok ezek után is be fognak menni.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Próbáljuk meg. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

48/2020.(VIII.18.) határozata 
Ipolyszög község belterületi helyi közút forgalmi rendjének 

 meghatározásáról 
 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ipolyszög község helyi közútjának 
forgalmi rend módosítását az alábbiak szerint határozza meg: 
 
1. A Képviselő – testület Ipolyszög, Halász u. mindkét végén és a névtelen utcai kereszteződés 

mindkét oldalán „30 kilométeres sebesség korlátozás” alá „3,5 tonna súlykorlátozás” tábla alá 
„kivéve engedéllyel” feliratú kiegészítő tábla kihelyezését rendeli el.  

 

2. Felkéri a Képviselő – testület a Polgármestert a változások bevezetéséhez szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
 
6.)  Előterjesztés közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetésről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására 
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. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: A Balassa Security Kft amikor kihelyezte a településen a térfigyelő 
kamerákat, akkor készített egy tervdokumentációt, amiben pontosan le van írva, hogy melyik 
kamera hol van és merre néz. A rendelet kapcsán a mellékletet üresen hagytuk, mivel most van rá 
módjuk, hogy ezeket megváltoztassák. Ez most rögzítésre kerül. A rögzítést követően ezt közzé 
kell tennünk, hogy mindenki számára egyértelmű és elérhető legyen, mivel itt a személyiségi jogok 
érintettek. Az a kérdés, hogy a jelenlegi kameraállások megfelelőek, vagy szeretnének rajta 
módosítani? Ez a kérdés főleg az óvoda kapcsán merült fel, mivel egy nagy értékű beruházás vette 
kezdetét. Jelenleg a közelben van egy kamera, amit az óvodára tudunk irányítani, ha úgy dönt a 
képviselő-testület.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Sajnos erre nincs lehetőség, mivel itt nincs kamera, amire jegyző 
asszony gondol az a kultúrházra van irányítva, de az idáig nem lát el.  
 
Hart Tibor: A mai modern világban megoldható, hogy bekamerázzuk magát az épületet.  
 
Takács Gergely alpolgármester: Igen, csak ezt üzemeltetni is kell és annak már van plusz költsége. 
 
Hart Tibor: Igen, de ez egy drága beruházás. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Nem kötelező, ez csak egy felvetés volt. A rendelet mellékletében a 
Balassa Security Kft tervdokumentációjában szereplő állapotokat fogjuk rögzíteni. Esetlegesen egy 
következő testületi ülésre előkészítünk egy előterjesztést a bővítés kapcsán, ehhez kérünk 
árajánlatokat. Nem kötelező, hogy legyen ilyen.  
 
Hart Tibor: Akkor ez nem úgy működik, mint magán személyeknél, hogy van egy kamerarendszer, 
ami bizonyos ideig rögzít és felvételt készít? Az önkormányzatnál ezt egy céggel kell működtetni? 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Nem. Többféle megoldás van. A szabályzása részletesebb, mint egy 
magánháznál, hiszen ez egy közintézmény. A felvételen láthatóak a dolgozók, a szülők és a gyerekek 
is. Tehát magánszemélyeket is lehet rajta látni.  
 
Hart Tibor: Értem, én úgy gondolom, hogy jó lenne, ha biztosítva lenne az óvoda épülete. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Akkor már a játszóteret is kamerázzuk be.  
 
Hart Tibor: Igen, ott is jó lenne az eszközök miatt.  
 
Takács Gergely alpolgármester: Igen, és a Halász utcában is kellene, ha már az is megújult. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Ott van kamera. Nekem lenne egy kérdésem a kamerarendszerrel 
kapcsolatosan: ki adhatja ki a felvételt? 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Jegyző, aljegyző, polgármester, alpolgármester és a közterület felügyelők 
jogosultak a felvételek kiadására.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Értem, akkor én is kiadhatom. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Igen, de csak hivatalos megkeresés esetén.  
 
Kárdási Jánosné polgármester: Igen, eddig is így működött. 
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dr. Varga Andrea jegyző: Az lenne a kérdésem, hogy kérjünk be árajánlatokat a játszótér és az 
óvoda kamerarendszer kialakítására? 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Igen, de még van pár kamera, amit javítani kellene. 
 
Hart Tibor: Ha már van kamerarendszerünk, az legyen működőképes.  
 
Takács Gergely alpolgármester: A Balassa Security üzemelteti a kamerarendszert, ebben az árban 
nincs benne a kamerák karbantartása? 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Nincs, a jelzésért fizetünk havi díjat. Amikor kiépítésre került volt 
garancia, de az már rég letelt. Ha elromlik kijönnek megjavítják és kiszámlázzák.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Akkor a következő testületi ülésre kérünk árajánlatokat a játszótér és az 
óvoda kamerarendszer kialakítására, valamint a szervizelésre. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet a Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2020.(VIII.20.) önkormányzati rendelet 
Ipolyszög Község közterületi térfigyelő kamerarendszer 

 működtetéséről 
 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 
7.) Egyebek 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Van két bejárati ajtó, ami az önkormányzat tulajdonát képezi. Ezek az 
ajtók a pályázat kapcsán cserélve lesznek, de ezeknek az ajtóknak nincsen semmi bajuk. Felmerült 
a lakosság részéről, hogy szociális segély keretében, mint természetbeni juttatás, szeretnék 
kérelmezni. Két lehetőség van az egyik, hogy szociális utón adjuk oda valakinek. Vagy a másik 
lehetőség, hogy mivel az ajtó az önkormányzat egy vagyontárgya, így egy jelképes összegért, esetleg 
licitálás alapján, el lehet idegeníteni. 
 
Kárdási Jánosné polgármester: Én úgy gondolom, hogy adjuk oda szociális alapon. 
 
 
A polgármester a nyílt ülést bezárja. Az ülés zárt ülés formájában folytatódik.  
 
 
 

 
K.m.f. 

 
 

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

              polgármester                     jegyző 


