IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. augusztus 02. napján
megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:

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

Hivatalból jelen van:

DR. VARGA ANDREA jegyző

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 szociális támogatások megállapítása iránti kérelmek elbírálására (zárt)
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 önkormányzati irodák klimatizálási munkálataira vonatkozó ajánlatkéréssel
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
4.) Előterjesztés az Ipolyszögi művelődési ház felújítási munkálataira vonatkozó ajánlatkéréssel
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
Napirendek
A 1.) napirendet zárt ülés keretében tárgyalja a Képviselő-testület, melynek anyagát külön
jegyzőkönyv rögzíti.
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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
7/2021. (VIII. 04.) önkormányzati rendelete
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 önkormányzati irodák klimatizálási
ajánlatkéréssel kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

munkálataira

vonatkozó

Kárdási Jánosné polgármester: Három cégtől vártuk árajánlatot. Az ajánlattevők közül az
ATTIKON GENERAL 2009 Kft, valamint a DDL Cool 2014 Hűtéstechnikai Kft adott
határidőben ajánlatot. Mindegyik esetében 2-2 ajánlatot kértem. Az egyik ajánlat 2 db klíma
berendezést tartalmazott a másik pedig 4 db klíma berendezést. Nem sok a különbség az összegek
között. Az ajánlati összeg fedezetéül szolgáló forrás az önkormányzat 2021. évi költségvetésében
rendelkezésre áll. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Takács Gergely alpolgármester: Az épület az önkormányzaté, szükséges fejleszteni.
Hart Tibor: Az én véleményem az ezzel kapcsolatosan, hogy nemcsak az árakat kellene figyelembe
venni, hanem a paramétereket is pl fogyasztás, hogy a későbbiekben minél gazdaságosabban
lehessen üzemeltetni. Hosszú távon azzal a berendezéssel járunk jól, aminek szinte minimális a
fenntartási költsége. Ugye itt a napelem meglétére gondolok.
Tóth Gábor: Az a kérdés mennyire éri meg most beszerelni a klímát, már csak 3 hónap van a jó
időből.
Kárdási Jánosné polgármester: Ezzel fűteni is tudunk.
Tóth Gábor: Van központi fűtésünk.
Takács Gergely alpolgármester: Olcsóbb klímával fűteni.
Tóth Gábor: Azt kell megvizsgálnunk, hogy mennyire éri meg megvenni ezeket a berendezéseket
úgy, hogy ezeknek van fenntartási és karbantartási költségük is. Az orvosi rendelő tekintetében
szerintem abszolúte nem éri meg. Nagyon minimális időt tartózkodnak az orvosi rendelőbe. Ha
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egész héten napi 8 órás ügyfélfogadás lenne, akkor szükség lenne rá nyári időszakban, de jelenleg
nincs kihasználva az helyiség.
Hart Tibor: Az én szemembe ez egy ingatlan fejlesztés. Nem csak egy adott pillanatra kell
fókuszálni, mert ha erről beszélünk, akkor sehová nem kellene a klíma berendezés. Hosszabb távra
kell gondolkozni, bízom benne, hogy az orvosi rendelés megoldódik és így nagyobb lesz a
kihasználtsága.
Tóth Gábor: Én csak azt szeretném látni, hogy ez a berendezés, hogyan fog az önkormányzat
számára megtérülni. Szerintem akkor beszélhetünk fejlesztésről, ha valamire azért költünk, mert
később fennáll a lehetősége, hogy értékesíteni fogjuk. Ez jelenleg nem áll fenn. Ebben az esetben
ez nem egy érték növelő tétel, ez jelen esetben csak kényelmet növelő tétel. Ez az én álláspontom.
Hart Tibor: Az igaz, hogy több szempontot kell megvizsgálnunk. Igen, lehet, hogy ez egy kényelmi
szempont, de azt is figyelembe kell venni, hogy ez egy munkahely.
Tóth Gábor: Az én véleményem az, hogy az orvosi részre biztosan nem szükséges klíma
berendezés, a hivatalba több a munkaóra.
Kárdási Jánosné polgármester: Nekünk reggel 8:00-16:00-ig tart a munkaidőnk, néha úgy
felmelegszik az épület, hogy az már kibírhatatlan.
Tóth Gábor: Sok munkahelyen nincs klíma.
Kárdási Jánosné polgármester: Én úgy gondolom, hogy manapság ezek már alapvető dolgok.
Vehetek helyette egy ventilátort, de az csak a meleg levegőt forgatja. Annak nincs értelme.
Aros-Maglódi Melinda: Ha már veszünk, akkor mind a két épületbe vegyük meg.
Tóth Gábor: Ha ez egy pályázat lenne, akkor támogatnám. Mivel önerőből kell kigazdálkodni így
ezt én nem tudom támogatni.
Hart Tibor: Ez egy munkahely, ha van rá lehetőség fejlesszük, hogy minél kulturáltabb legyen a
környezete. Én támogatom.
Kárdási Jánosné polgármester: Azt is el kell dönteni, hogy a 2 vagy a 4 db klímát szereljünk fel.
Tóth Gábor: Az Attikon Generál 2009 Kft sokkal részletesebb árajánlatot adott. Itt látjuk, hogy
pontosan mit vállalnak karbantartás és jótállás tekintetében.
A Képviselő-testület közösen megnézi a kapott árajánlatokat.
Kárdási Jánosné polgármester: Én az Attikon Generál 2009 Kft, 4 db-ról szóló árajánlatát
javaslom elfogadásra.
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy az Attikon
Generál 2009 Kft-vel kössön szerződést az önkormányzat 4 db klímaberendezésre, melyet a
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2021.(VIII.02.) határozata
az önkormányzati irodák klimatizálási munkáira vonatkozó ajánlatkéréssel kapcsolatos
döntések meghozataláról
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat mellékletében foglalt
árajánlat szerinti tartalommal - az önkormányzati irodák klimatizálási munkáira vonatkozóan
vállalkozási szerződést köt az Attikon Generál 2009 Kft-vel.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2021. augusztus 15.
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester
4.) Előterjesztés az Ipolyszögi művelődési ház felújítási munkálataira vonatkozó
ajánlatkéréssel kapcsolatos döntések meghozatalára
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.
Hart Tibor: Ha jól láttam, ez csak a belső rész felújítását tartalmazza.
Kárdási Jánosné polgármester: Igen. Szeretnék benyújtani pályázatot a külső rész szigetelésére és
festésére is.
Tóth Gábor: Én nagyon szeretném, ha ez megvalósulna.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2021.(VIII.02.) határozata
az Ipolyszögi művelődési ház felújítási munkálataira vonatkozó ajánlatkéréssel
kapcsolatos döntések meghozataláról
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az Ipolyszögi
művelődési ház felújítási munkálataira vonatkozóan az alábbi vállalkozásoktól történt
ajánlatkérés:
Ajánlattevő
Adószám
1. Mészáros János e.v., 2696 Terény, Kossuth út 69.
63911376-2-32
2. FAL-ÉPSZER Kft., 2648 Patak, Kossuth út 3.
12531093-2-12
3. ENER-UN Kft., 1139 Budapest, Teve u. 18-22. B lph. 8.em.4. 26185303-2-41
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott beszerzési eljárás nyerteseként a
legalacsonyabb ajánlati árat adó ajánlat kerüljön elfogadásra az alábbiak szerint:
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Ajánlattevő
ENER-UN Kft., 1139 Budapest, Teve u. 18-22. B lph. 8.em.4.

Nettó ajánlati ár
21.945.265,- Ft

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerint
gondoskodjon a kivitelezési munkák megvalósításához szükséges intézkedések megtételéről.
Határidő: Támogatói Okirat szerint
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester

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

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző
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