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ELŐLAP
Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Nógrád Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 25-én Nógrádon
megtartott üléséről.

Ülés helye:

Községháza Nógrád

Jelen vannak: Szórágy Gyuláné polgármester
6 fő képviselő: Kelemen Gyuláné, Kovács Ágnes, Piroska János, Varga
Zoltán, Villányi Péterné, Zverkó Pál.
Árpásné Schlenk Judit jegyző
Mezeiné Matikovszki Bernadett jegyzőkönyvvezető
Meghívott vendég: Horváth Erzsébet óvodavezető,
Gyenes Szilárd Zöld Híd Régió Kft. projektvezetője,
Kovács Viktor.
Érdeklődők: Koszecz Annamária, Zverkó Pálné, Ludányi Ákos.
Napirend előtt:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Napirend:
1. 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
2. 2015. évi I. félévi költségvetés teljesítéséről beszámoló
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
3. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos probléma
Előadó: Zöld Híd Régió Kft. képviselője
4. Várparkolóban infopont működése és nyilvános illemhely használata
Előadó: Dr. Kricsfalvi Anita
5. Kovács Viktor turisztikai fejlesztési javaslata
Előadó: Kovács Viktor
6. Óvodai felkészülés a tanévkezdésre, személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
konyha működése
Előadó: Horváth Erzsébet intézményvezető
7. Alpolgármester választása titkos szavazással, eskütétel, tiszteletdíjának
megállapítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
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8. Egyebek
Hozott határozat: 107/2015.(VIII.25.) – 124/2015.(VIII.25.) képviselő-testületi
határozat
Hozott rendelet volt: 7/2015.(VIII.26.) önkormányzati rendelet Nógrád Község 2015.
évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Zárt ülés nem volt.

3
Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Nógrád Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 25-én Nógrádon
megtartott üléséről.

Ülés helye:

Községháza Nógrád

Jelen vannak: Szórágy Gyuláné polgármester
6 fő képviselő: Kelemen Gyuláné, Kovács Ágnes, Piroska János, Varga
Zoltán, Villányi Péterné, Zverkó Pál.
Árpásné Schlenk Judit jegyző
Mezeiné Matikovszki Bernadett jegyzőkönyvvezető
Meghívott vendég: Horváth Erzsébet óvodavezető,
Gyenes Szilárd Zöld Híd Régió Kft. projektvezetője,
Kovács Viktor.
Érdeklődők: Koszecz Annamária, Zverkó Pálné, Ludányi Ákos.
Szórágy Gyuláné polgármester üdvözölte a megjelent képviselőket, meghívott vendégeket
és érdeklődő állampolgárokat, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés
határozatképes, így azt 18 óra 12 perckor megnyitotta. Elmondta a képviselőknek, hogy az
Egyebek napirendi pont keretében milyen alpontokat javasol megtárgyalni. A polgármester
ezután javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására, a javaslattal
a testület egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértett.
A polgármester javaslatot tett két jegyzőkönyv hitelesítőre Kovács Ágnes és Varga Zoltán
személyében. A javasolt személyeket kérdésre a testület egyhangúlag elfogadta.
Napirend előtt:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Szeretném ismertetni Lázár János miniszter nemzeti várprogrammal kapcsolatos levelét.
Szórágy Gyuláné polgármester felolvasta a levelet a jelenlévőknek.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tehát a nógrádi vár felújítása 2017-18-ban valósulna meg, melynek várható költsége kb.
600 millió forint lenne, és a felújításba az önkormányzatot, a lakosságot és a helyi
vállalkozókat is be akarják vonni.
A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és a következő határozat született:
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107/2015.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási
kötelezettséget megszünteti:
84/2015.(VI.30.); 85/2015.(VI.30.); 86/2015.(VI.30.); 87/2015.(VI.30.);
88/2015.(VI.30.); 89/2015.(VI.30.); 90/2015.(VI.30.); 91/2015.(VI.30.);
92/2015.(VI.30.); 93/2015.(VI.30.); 94/2015.(VI.30.); 95/2015.(VI.30.);
96/2015.(VI.30.); 97/2015.(VIII.06.); 98/2015.(VIII.06.); 99/2015.(VIII.06.);
100/2015.(VIII.06.);
101/2015.(VIII.06.);
102/2015.(VIII.06.);
103/2015.(VIII.06.);
104/2015.(VIII.06.);
105/2015.(VIII.06.);
106/2015.(VIII.10.).
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolási kötelezettség megszüntetését a
nyilvántartáson vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Piroska János képviselő:
Az M2-es út megépítését mikorra tervezik és a két alagutat hová akarják rakni?
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Pontosan nem tudjuk, hogy az út merre fog menni, mert térképeket nem adtak ki amiatt,
hogy megelőzzék az ingatlanspekulációt. Viszont a két alagutat a Naszály alá tervezik és
Nógrádot nem nagyon érinti a beruházás, mert az elágazó után átmegy nőtincsi területre. A
tervek pontosítása, véglegesítése folyamatban van, elméletileg 2016. végére meglesznek az
engedélyek, 2018-ra pedig az autópálya.
Piroska János képviselő:
A várparkoló padjait szeptemberben jó lenne folytatni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Egyeztetünk időpontot, aztán a civil szervetek tagjait is megszólítom majd az ügyben.
Kovács Ágnes képviselő:
Sajnos nem nyert a tornaterem felújításra beadott pályázatunk, de valamit tenni kellene,
mert esőzéskor bokáig ér a víz az öltözőben. Potyog a fal, salétromos, a KÖJÁL simán
bezárathatja.
Piroska János képviselő:
Meg kellene nézetni egy bádogossal, majd kerítek valakit.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Karbantartási munkát nem fizet a Klik? Mert a velük kötött szerződésben úgy van.
Piroska János képviselő:
Ha lesz árajánlatunk, akkor megkeressük őket.
A tornaterem bádogos munkáira árajánlat bekérését a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta és az alábbi határozatot hozta:
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108/2015.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy Vadász György vállalkozótól kérjen be árajánlatot a
sportcsarnok azon bádogozási munkálatainak elvégzésére, amelynek
elvégzése szükséges ahhoz, hogy a beázás megszűnjön.
Felkéri továbbá, hogy az árajánlatot a testülettel ismertesse és a KLIK Rétsági
Tankerületének küldje meg.
Határidő: 2015. október 30. és értelemszerű
Felelős: polgármester
Kovács Ágnes képviselő:
Az iskolai fakivágás ügyében Győrfi György jelentkezett, hogy ő a fáért cserébe elvégzi a
munkát, meg vannak az ahhoz szükséges papírjai.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az önkormányzat megállapodást kötne Győrfi Györggyel a munka elvégzésére. A kivágott
fák helyére pedig akkor az önkormányzat vérlevelű díszszilvafákat ültet, az iskola pedig az
udvarán gyümölcsfákat az előzetes határozat szerint.
Győrfi György ajánlatát a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással elfogadta és a következő határozatot hozta:
109/2015.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy kössön megállapodást iskolai fakivágásra az engedéllyel
rendelkező Győrfi György Nógrád, Dózsa Gy. u. 17. szám alatti lakossal,
hogy a határozatban szereplő fák kivágását legkésőbb október 31-ig
elvégezze.
A munkák fejében a megbízott megkapja a kitermelt faanyagot, amit köteles
elszállítani, illetve eltakarítani. A munkák végzése során a megbízott köteles
betartani a munkavégzésre vonatkozó előírásokat, az ezzel kapcsolatos
mindennemű felelősség őt terheli.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
Napirend:
1. 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
A pénzügyi bizottság a tegnapi nap folyamán tárgyalta a témát, úgyhogy átadom a szót a
bizottság elnökének.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta a napirendet, részletesen átbeszéltük a módosításokat és a
rendeletmódosítást elfogadásra javasoljuk.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A módosítás arról szól, hogy az eredeti költségvetést 134.251.000 Ft-os bevételi és kiadási
oldallal fogadtuk el, melyet most 44.826.000 Ft-tal kell mindkét oldalon megemelni. Az
emelés
nemcsak
az
állami
támogatásokból
tevődik
össze,
hanem
a
kötelezettségvállalásokból is, tehát a betervezett hitelfelvételből, a startmunka
mintaprogramra kapott pénzből és a napelemes beruházás hiteléből.
A rendelet módosítással kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a testület egyhangúlag, 7
igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta azt és ezzel megalkotta
7/2015.(VIII.26.) önkormányzati rendeletét Nógrád Község 2015. évi költségvetéséről
szóló 3/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Rendelet és tervezet szó szerint megegyezik.
Rendelet 1 példánya jegyzőkönyvhöz csatolva.
2. 2015. évi I. félévi költségvetés teljesítéséről beszámoló
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezt a napirendet szintén tárgyalta a pénzügyi bizottság, így ismét átadnám a szót az
elnöknek.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság tételesen átnézte a teljesítéseket, mínuszban szerencsére nem vagyunk, a
bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Az I. féléves gazdálkodással kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, a testület
egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta azt, így a
következő határozat született:
110/2015.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat és
Angyalvár Óvoda I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetés
végrehajtásáról gondoskodjon, és szükség esetén átcsoportosításra tegyen
javaslatot.
Határidő: 2016. február 28.
Felelős: polgármester
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3. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos probléma
Előadó: Zöld Híd Régió Kft. képviselője
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A Zöld Híd Kft. projektvezetője jelezte, hogy érkezni fog, ezért javaslom a napirendi
pontok megcserélését.
4. Várparkolóban infopont működése és nyilvános illemhely használata
Előadó: Dr. Kricsfalvi Anita
Szórágy Gyuláné polgármester:
Másodszor is meghívtuk Dr. Kricsfalvi Anitát, a testület előző ülésén hozott határozatát is
ismertettük vele, de ismét jelezte, hogy nem tud az ülésen részt venni. Felolvasnám a tőle
kapott levelet.
Szórágy Gyuláné polgármester felolvasta Dr. Kricsfalvi Anita levelét, melynek lényege,
hogy az infopontot és nyilvános wc-t az önkormányzattal kötött megállapodásban
meghatározottaknak megfelelően működteti.
Zverkó Pál képviselő:
De ez nem igaz, nem valós, amit írt.
Piroska János képviselő:
Javaslom, hogy hozzon a testület olyan határozatot, hogy módosítani szeretnénk a
megállapodást az önkormányzat és a falu érdekeinek megfelelően, úgyhogy várjuk őt az
egyeztetés végett. Nem bontjuk fel egyoldalúan a megállapodást, csak módosítani akarjuk.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Testületi ülés keretében vagy azon kívül kívánod a megállapodást átbeszélni vele?
Piroska János képviselő:
Mindegy, csak adjunk neki egy időpontot, hogy jelenjen meg egyeztetés végett.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Szerintem ő adjon időpontot, mivel már két időpont sem volt megfelelő neki.
Piroska János képviselő:
A legfőbb gond az, hogy a wc csak akkor van nyitva, amikor a vendéglátó egység, az pedig
jobbára csak hétvégén van, viszont a kirándulók hét közben is szép számmal jönnek.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ez így van, mi is többször tapasztaltuk ezt, sőt van olyan, amikor még hétvégén sincs
nyitva, tehát valótlanságokat állít, ezt is megírhatjuk neki.
Kovács Ágnes képviselő:
Ha ő nem tartja be a szerződést, akkor nem bonthatjuk fel azt?
Piroska János képviselő:
Az infopont szerintem még egy napot sem üzemelt.
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Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ezt is megírhatjuk neki, hogy véleményünk szerint az infopont nem tölti be funkcióját és
valójában nem is üzemel, ezért módosítani szeretnénk a megállapodást.
Piroska János képviselő:
Megkereshette volna az önkormányzatot amiatt, hogy mivel a vendéglő nem üzemel
állandóan, segítsünk az infopont és wc nyitvatartásának fenntartásában. Diákokkal is
működtethettük volna közösségi szolgálat keretében.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor felhatalmaztok, hogy megkeressem Dr. Kricsfalvi Anitát, tájékoztatom őt, hogy
szerintünk az infopont nem tölti be funkcióját és megkérem, hogy szeptember végéig adjon
egy időpontot, amikor leülünk és átbeszéljük a megállapodást.
A polgármester által elmondottakat a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és
0 tartózkodással támogatta és a következő határozatot hozta:
111/2015.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy ismételten keresse meg Dr. Kricsfalvi Anitát, és kérjen
tőle időpontot személyes egyeztetés céljából. Közölje vele, hogy a testület
véleménye szerint az Infopont nem tölti be a funkcióját és a nyilvános
illemhely nyitva tartásával kapcsolatban is módosításra van szükség.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: polgármester
5. Kovács Viktor turisztikai fejlesztési javaslata
Előadó: Kovács Viktor
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Át is adnám a szót Kovács Viktornak, aki ismerteti turisztikai fejlesztési javaslatát.
Kovács Viktor:
Saját vállalkozásról lenne szó, melynek lényege a játékosítás. Egy okos telefonos rendszert
kínálok, amihez egy internetes bejelentkezős felület kapcsolódik. Ez a rendszer jogvédelem
alatt áll, regisztrációhoz kötött és a Kincsvadászat nevet viseli. Három pillérre épül a
rendszer: az előfizetőkre, a felhasználókra és a szponzorokra. Az előfizetők azok, akiknél a
rendszer működik, tehát a települések, a felhasználók, akik játszanak, a szponzorok pedig
adják az ajándékokat. Az adott településen rejtvények lennének elhelyezve, amelyek
megfejtéséért pontot kap a felhasználó, mely pontokat minden hónap végén beválthat egy
sorsoláson, ahol különböző ajándékokat lehet nyerni. Pl. ha valaki összegyűjt 25 pontot,
akkor részt vehet egy túrazsák kisorsolásán, vagy 5.000 pontnál egy fényképezőgép
kisorsolásán. Nógrádon mondjuk 4 rejtvényt lehetne elhelyezni, a váron, a két templomnál
és a Csurgó forrásnál. Az felhasználó induláskor beregisztrálna a rendszerbe, és így
nyomon tudjuk követni, hogy valóban volt a rejtvény helyén. A rejtvényeken lenne egy QR
kód, melyet le kellene fotózni. A rejtvények típusa szöveges, szám, képes és kombinált is
lehet, ez megegyezés kérdése, és persze nehézségi szintek is vannak. A rendszernek van
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egy használati díja, mely tartalmazza a rejtvény megalkotását és a rendszer karbantartását.
Készítettem is egy Nógrádra vonatkozó árajánlatot.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Hogyan működtetnéd a rendszert, magánszemélyként?
Kovács Viktor:
Vállalkozóként saját vállalkozásban.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Azt mondtad, hogy a rendszer jogvédelem alatt áll, ki védette le?
Kovács Viktor:
Én, mert saját ötlet, saját kidolgozás, így az én nevem alatt van levédve.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ha jól értem, az önkormányzatnak az lenne a szerepe, hogy havidíjat fizessen neked azért,
hogy működtesd a rendszert.
Kovács Viktor:
Így van, egy fix havidíjért, működtetném, karbantartanám a rendszert. A szponzorokkal is
én tartanám a kapcsolatot és szerezném be az ajándékokat, cserébe ők hirdetési területet
kapnak az internetes felületen.
Zverkó Pál képviselő:
Működik már valahol ez a rendszer?
Kovács Viktor:
Szeptembertől fog elindulni Sződligeten, az Ipoly Erdő Zrt-nél a szabadidő parkban, és
tárgyalásban állok Diósjenővel, valamint hamarosan Berkenyével és Budapesttel is
tárgyalásokat kezdek.
Piroska János képviselő:
Véleményem szerint ez csak egy szimulációs rendszer által kimutatott eredményesség,
előbb látnunk kellene, hogy hatékonyan működik a rendszer, hogy van rá igény. Amikor
már tényadatokkal is tudsz szolgálni, térjünk vissza a témára, mert az önkormányzat nem
fizethet a semmiért.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az ötlet maga tényleg nem rossz, viszont valóban látnunk kellene az eredményességet.
Kovács Viktor:
A szerződést 1 évre kötnénk három hónap visszamondási idővel. A legalacsonyabb havidíj
15.000 Ft+ÁFA/hó lenne.
Kovács Viktor átadott a testületi tagok részére 3 lapot, amelyen a különféle havidíjak és
annak tartalma volt található. Az anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
19 óra 08 perckor megérkezett Gyenes Szilárd a Zöld Híd Régió Kft. projektvezetője.
Piroska János képviselő:
Szerintem még gondolkodjunk rajta és várjuk meg a valós eredményeket.
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Zverkó Pál képviselő:
A játékban részt vevőnek milyen költsége van?
Kovács Viktor:
A felhasználónak semmi költsége nincs.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az idei évi költségvetésünkben nincsen erre pénz, úgyhogy csak a jövő évre tudnánk ezt
betervezni.
19 óra 12 perckor megérkezett Ludányi Ákos tervező.
Zverkó Pál képviselő:
Szeptemberben térjünk vissza a témára, hátha addigra már eredményeket is tudsz
bemutatni. Viszont akkora majd a rejtvényekből is hozzál légy szíves, hogy lássuk, hogy
milyen jellegűek.
Zverkó Pál képviselő javaslatával a testület egyhangúlag egyetértett.
Kovács Viktor:
Szeretném még felajánlani a segítségemet a jövő évi várjátékokhoz ötletek és kapcsolataim
terén egyaránt. Illetve még azt szeretném kérni, hogy az ülésről készült videófelvételen ne
jelenjen meg a projekt részletes ismertetése, valamint az árajánlat összegeire vonatkozó
rész, mert ez üzleti titok.
Kovács Viktor videófelvétellel kapcsolatos kérelmét a testület egyhangúlag elfogadta, kérte
a polgármestert annak végrehajtására.
3. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos probléma
Előadó: Zöld Híd Régió Kft. képviselője
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tisztelettel köszöntöm Gyenes Szilárd urat, a Zöld Híd Régió Kft. projektvezetőjét, akit a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos problémák miatt hívtunk meg
ülésünkre. Mert ugye volt egy Energetikai Hivatali határozat, melyben elmarasztalták a
Zöld Hidat a rezsidíj csökkentés miatt. Erről a témáról szeretnénk tájékoztatást kapni, hogy
akkor most ezzel a rezsidíj csökkentéssel mi a helyzet.
Gyenes Szilárd Zöld Híd Régió Kft. projektvezetője:
Cégünk egy nonprofit kft., tehát a díjainkat nem a haszon alapján alakítjuk ki. Ettől még
vannak plusz pénzeink, de ezeket, az uniós pályázat alapján, a fenntartásra, fejlesztésre,
azaz az amortizációra kell fordítani. A társulásnak, a tagönkormányzatoknak osztalékot
nem fizet a cég. A gördülő fejlesztési tervünk 2030-ig szól, melyet a szabályok
megváltozása óta nem tudunk tartani, így az Európai Bizottsághoz fordultam azért, hogy
nehogy valamikor a tagönkormányzatoknak visszafizetési kötelezettsége keletkezzen. Mert
ugye először elvették az önkormányzatok díjmegállapító jogát, aztán befagyasztották a
díjakat, bevezettek 5 új adót és jött még a 10%-os rezsidíj csökkentés, ami teljesen
ellehetetleníti a rendszer működését. A rezsidíj csökkentés nem vette figyelembe, hogy
településenként másak a díjak, amit egy egységes rendszernél nem lehet alkalmazni, mert
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ugyanattól a cégtől ugyanazt a szolgáltatást igénybevevő nem fizethet kevesebbet a
többieknél. Ez a mi esetünkben is így volt, amikor a rezsidíj csökkentés bevezetésre került,
elkezdtük alkalmazni, viszont a társuláshoz tartozó települések felháborodtak a különböző
díjakon, így a menedzsment úgy döntött, hogy a társuláshoz tartozó településeken egységes
díjak lesznek. Úgy gondoltuk, hogy ez így lesz korrekt a szolgáltatást igénybe vevő
településekkel szemben, és persze megvívtuk a magunk harcait az ügyfelekkel és a
fogyasztó védelemmel is. Kb. 12-szeres törzstőke veszteség van a cégnél, így esélytelen,
hogy csökkentsük az árakat.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az egyik nógrádi lakos, aki feljelentette a Zöld Híd Kft-t a rezsidíj csökkentés elmaradása
miatt, olyan határozatot kapott a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól,
amelyben neki adnak igazat, a Zöld Híd Kft-t pedig a jogszabálysértő díjból származó
többletbevétel lakosok részére történő visszafizetésére kötelezik. Mi lesz ezzel a pénzzel?
Gyenes Szilárd Zöld Híd Régió Kft. projektvezetője:
Őszinte leszek, ezt majd felül fogja írni az élet. Hiszen a nincsből nem lehet mit
visszafizetni. Ha a cégnek nem lenne környezetvédelmi, közegészségügyi, kötelező
önkormányzati feladatellátási háttere, akkor már rég felszámolta volna valaki a céget. Tehát
nem tudjuk visszafizetni a jogtalanul beszedett díjkülönbséget, ez nem csak Önöknél van
így, hanem a többi későn csatlakozó településnél is. Annak idején az önkormányzatoknak,
mikor még volt ár megállapítási joguk, a legmagasabb díjat kellett volna megállapítani,
többet, mint amit a lakók fizettek, mert akkor nem lett volna ez a patthelyzet, de ezt szinte
sehol sem tették meg. Amennyiben a Zöld Híd ellehetetlenül, akkor a Katasztrófavédelem
fogja ellátni ezt a feladatot. Tehát a szemét soha nem fog ott maradni sehol, viszont
szerintem soha olcsóbb sem lesz a szemétszállítás.
19 óra 30 perckor Kelemen Gyuláné elhagyta az üléstermet.
Kovács Ágnes képviselő:
Két hete mégis jó pár háznál ott hagyták a szemetet, amiért nem volt matrica a kukán.
Gyenes Szilárd Zöld Híd Régió Kft. projektvezetője:
Sajnos sok az olyan ügyfél, aki bejelentkezik a szolgáltatásra, igénybe veszi azt, de nem
fizet. Ilyenkor mi követeléskezelési eljáráson keresztül tudunk behajtani, vagy közadók
módjára a NAV-val szedetjük be a tartozást. Akik rendesen fizetnek, azok felragasztják a
matricát és ezután nincs gond, viszont aki nem fizet, azt talán rákényszeríthetjük ezáltal a
fizetésre, mert túl sok a cég kintlevősége. A NAV-os behajtás azért nehézkes, mert a NAV
olyan adatokat kér, amelyeket a cég igazából nem kezelhet, másrészt egy behajtás 5.000 Ftba kerül. Ha sikeres a behajtás, a NAV már eleve 5.000 Ft-tal többet vesz le az ügyféltől,
viszont sikertelenség esetén a céggel fizetteti meg az 5.000 Ft-ot. A követeléskezelési
eljárás díja 1.800 Ft, viszont sikertelenség esetén nem kell a cégnek fizetni.
19 óra 36 perckor Zverkó Pálné elhagyta az üléstermet.
Kovács Ágnes képviselő:
Az utolsó levelükben az volt írva, hogy a Zöld Híd már csak szeptemberig viszi el a
szemetet és ez is bizonytalanságot kelt az emberekben.
Gyenes Szilárd Zöld Híd Régió Kft. projektvezetője:
Így volt, de most nyertünk 3-4 hónapot. A mostani körülmények között sajnos
fenntarthatatlan a rendszer, ezért az Európai Bizottsághoz fordultunk segítségért.
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Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Központi árszabályozással mi a helyzet?
Gyenes Szilárd Zöld Híd Régió Kft. projektvezetője:
2015. januártól kellett volna bevezetni, aztán kitolták júliusra, de még mindig nincs
miniszteri díjmegállapítás.
Piroska János képviselő:
Én úgy látom, jogi káosz van. Az emberek azt szeretnék, hogy csak annyit fizessenek,
amennyi szemetet kiraknak. Pl. 2 kg szemét után ne fizessenek 80 literes díjat. Evidens,
hogy ezt a közszolgáltatást kötelező igénybe venni, már csak környezetvédelmi
szempontból is, viszont a lakosságot nem érdekli, hogy a cégnek milyen gondjai vannak,
csak az, hogy ne fizessen többet, mint amennyi szolgáltatást igénybe vesznek. Még
Budapesten is olcsóbb a szemétszállítás.
Gyenes Szilárd Zöld Híd Régió Kft. projektvezetője:
Budapesten jóval drágábbak a díjak, mint nálunk, valamit el tetszett nézni. 70.000 tonna
szemetet gyűjtünk hetente, aminek rengeteg költsége van. Sajnos a mostani díjak még
ezeket a költségeket sem fedezik. Egyébként a cégnél teljes körű pénzügyi átvilágítás lesz,
melynek eredményéről Önök is fognak értesítést kapni.
Gyenes Szilárd ezután hosszan beszélt a Zöld Híd Kft. és a hulladékgazdálkodás
nehézségeiről, arról, hogy a mennyiség utáni díj meghatározást miért nem lehet alkalmazni.
Elmondta, hogy az állandóan felmerülő költségek a költségek 80%-át teszik ki, ezért ha a
kevesebb hulladékot termelőnek csökkentenék a díját, akkor a többieknek emelni kellene.
Kovács Ágnes képviselő:
Az embereket akkor is az érdekli, hogy mennyit fizetnek, mert a környező településeken
más szolgáltató végzi olcsóbban a szemétszállítást.
Gyenes Szilárd Zöld Híd Régió Kft. projektvezetője:
Igen, de ezek a cégek meg nekünk tartoznak és nem úgy működnek, nem úgy alkalmaznak
munkavállalókat, mint mi.
Piroska János képviselő:
Mi megértjük, amit mond, de az emberek nekünk mondják a magukét.
Gyenes Szilárd Zöld Híd Régió Kft. projektvezetője:
Én eddig kb. 92 falugyűlésen vettem részt és felvállaltam azt, hogy kiállok az emberek elé a
településeken. Ezt bármikor Önöknél is megteszem, ha hívnak.
Piroska János képviselő:
Minket és az állampolgárokat nem érdekel, hogy Önöknél mi zajlik a háttérben, minket az
érdekel, hogy minőségi színvonalon legyen elvégezve a szemétszállítás, jogszabályszerűen
és ez ne kerüljön többe, mint a szomszéd településen.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Nemcsak a Zöld Hídnál van gond, más vállalkozásoknál is felmerült már, hogy a
Katasztrófavédelem átveszi a szolgáltatás ellátását. Már megjelent az a rendelet, amely
2016. január 1-jétől lép életbe, és a legkisebb kukaméret az egyszemélyes háztartásoknál 60
literes lesz.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Több lakó is jelezte, hogy inkább fizet többet, csak ne maradjon itt a szemét.
20 óra 30 perckor visszaérkezett Kelemen Gyuláné és Zverkó Pálné.
Gyenes Szilárd Zöld Híd Régió Kft. projektvezetője:
Ezt az évet úgy néz ki, hogy kihúzzuk, aztán majd meglátjuk. Ha lakossági fórumot
tartanak, nagyon szívesen eljövök.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Köszönjük szépen a tájékoztatást és javaslom, hogy tartsunk 5 perc szünetet.
20 óra 32 perckor Gyenes Szilárd és Kovács Viktor elhagyta az üléstermet.
20 óra 40 perckor az ülés folytatódott.
6. Óvodai felkészülés a tanévkezdésre, személyi és tárgyi feltételek biztosítása, konyha
működése
Előadó: Horváth Erzsébet intézményvezető
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Horváth Erzsébet óvodavezető:
A beszámolómat csak tegnap sikerült beadnom, így ismertetném azt.
A napirend keretében Horváth Erzsébet intézményvezető részletesen beszámolt a
2014/2015-ös tanévről, illetve a 2015/2016-os tanév terveiről. Ismertette a
gyermeklétszámot és a személyi állomány összetételét, elmondta, hogy a 3
óvodapedagógus nem elegendő a két csoport ellátására, így a délutáni pihenőnél már össze
kell vonni a két csoportot. Megoldás az lenne, ha az önkormányzat finanszírozná egy 4.
óvónő bérét, vagy legalább egy pedagógiai asszisztens alkalmazását. Beszélt a most
bevezetett ingyenes óvodai étkeztetés feltételeiről, szabályairól és részletesen beszámolt az
óvodában megvalósult felújításokról.
Horváth Erzsébet óvodavezető:
Szeretnénk új terítőket és evőeszközöket venni, melyhez kérném a képviselő-testület anyagi
támogatását. Megoldásra váró feladat a meleg víz ellátás bővítése és az érintésvédelmi
felülvizsgálatban szereplő hiányok pótlása, de ezekre sajnos nincs pénzünk. Kaptunk
árajánlatot, közel 700.000 Ft-ba kerülne a hiányosságok megszüntetése. Azon is el kellene
gondolkozni, hogy az óvoda új lábazata, és az épület körüli járda elkészítése előtt, hogyan
oldjuk meg a csapadékvíz elvezetést, hogy ezentúl ne szivároghasson az épület alá az.
Megoldás lehetne, ha a beton alá eternit csöveket fektetnének, melybe belekötnék a
csatornarendszert. A tetőszerkezet külső fa részeit is le kellene festeni, mert ez egyszer sem
történt meg, valamint az ereszcsatornákat is ki kellene cserélni, hogy ne ázzon majd a
frissen szigetelt, festett falunk. Örülnénk, ha színes lenne kívülről az óvodánk, de a
pályázatban állítólag fehér szín szerepel. Az óvoda előtti fenyőfákkal is kezdeni kellene
valamit, mert balesetveszélyessé váltak. Ludányi Ákos tervező járt az óvodában és a
vízelvezetés megoldására kaptunk is egy árajánlatot a Farmép Kft-től, mely majd 2 millió
forintról szól. Ez az árajánlat az ereszcsatorna cserélését és a járda alatti vízelvezetést
tartalmazza.
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Szórágy Gyuláné polgármester felolvasta a kapott felmérést és árajánlatot, Ludányi Ákos
tervező pedig ismertette az abban szereplő munkálatokat.
Piroska János képviselő:
Én a világért nem tennék a földbe esővíz elvezető csövet, mert szétfagy. Szerintem ott csak
külső vízelvezetésben lehet gondolkodni. Az ereszcsatorna cserélésére kapott árajánlatot is
sokallom, javaslom, hogy egy bádogostól is kérjünk árajánlatot. Nekünk olyan megoldást
kell találnunk, hogy pénzünkbe ne nagyon kerüljön, a pályázati pénzből kellene ezt
megoldani. A járda kivitelezését úgy kell meghatározni, hogy cső nélkül, külső vápába
jöjjön el a csapadékvíz az árokig.
Zverkó Pál képviselő:
Tudtam, hogy csak a gond lesz ezzel a pályázattal is! Semmit nem értünk el vele! Úgy
kellett volna a pályázatot összeállítani, hogy elérjünk vele valamit, nem csak a hasznot
nézni!
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Olyan javítást nem tehettek a pályázatba, amit a kiírás nem engedett.
Zverkó Pál képviselő:
5 év múlva semmi sem fog látszódni a pályázatból, mert le fog rohadni a fal, a kivitelező
pedig már most kijelentette, hogy nem vállal garanciát!
Horváth Erzsébet óvodavezető:
A csatornarendszer már évek óta rossz, és valljuk be, az óvodára az elmúlt majd 30 évben
egy forint sem lett költve, mert nem volt miből. A pályázatnak köszönhetően legalább
lettek új nyílászáróink és szigetelésünk is lesz, amit az önkormányzat saját pénzből sosem
tudott volna megcsináltatni.
Piroska János képviselő:
Javaslom, hogy valamikor tartsunk egy helyszíni bejárást.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor tartsunk egy bejárást augusztus 28-án 17 órakor.
A jelenlévők hosszan beszélgettek a felújításról.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Szerintem a csatorna megcsináltatásról döntsetek, mert arra mindenképpen szükség van.
Piroska János képviselő:
Szükség van a tisztánlátásra, hisz nincs is pénzünk.
Horváth Erzsébet óvodavezető:
Az érintésvédelmi felülvizsgálat is hiányosságokat tárt fel, melyek megszüntetése közel
700.000 Ft-ba kerül.
Zverkó Pál képviselő:
Azt az árajánlatot adót is hívjuk el a pénteki bejárásra.
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Piroska János képviselő:
Szerintem a pénteki bejárás után döntsünk majd, hátha addig bádogosokat is sikerül
megkeresnünk és árajánlatot kérnünk. Adunk bádogos telefonszámokat, akiktől árajánlatot
lehetne kérni.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Én akkor is azt mondom, hogy a testület hozhat olyan döntést, hogy felhatalmazzátok a
polgármestert árajánlatok bekérésére. Menjünk végig a napirend keretében felvetődött
kérdéseken. Az óvodavezető első kérdése az volt, hogy meghirdethet-e óvónői állást, vagy
inkább pedagógiai asszisztenst alkalmazzon továbbra is.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Én azt javaslom, hogy a kevés és csökkenő gyermeklétszám miatt pedagógiai asszisztenst
alkalmazzanak továbbra is a munkaügyi központ támogatásával.
Szórágy Gyuláné polgármester javaslatát a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta és a következő határozat született:
112/2015.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az alacsony
gyermeklétszám miatt javasolja, hogy az Angyalvár Óvodában az új tanévben
a 4. óvónői állás ne kerüljön meghirdetésre és betöltésre, hanem helyette
pedagógiai asszisztenst alkalmazzanak, lehetőleg a Munkaügyi Központ
támogatásával.
A testület felkéri az intézményvezetőt, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon.
Határidő: értelemszerű
Felelős: intézményvezető
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az óvodavezető terítők, és evőeszközök beszerzéséhez kérte a testületi tagok egy havi
tiszteletdíj lemondását. Tudjátok ezt a kérést támogatni?
A képviselők ezután terítők és evőeszközök beszerzésének támogatására a következő
tiszteletdíj lemondásokat tették: Kelemen Gyuláné 1 havi tiszteletdíj, Kovács Ágnes 1 havi
tiszteletdíj, Piroska János 1 havi tiszteletdíj, Varga Zoltán 1 havi tiszteletdíj, Villányi
Péterné 1 havi tiszteletdíj, Zverkó Pál 1 havi tiszteletdíj.
Az óvodai konyhára terítők és evőeszközök beszerzésével kapcsolatban a testület
egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
113/2015.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete engedélyezi, hogy az
alábbi járulékokkal növelt összegű tiszteletdíj lemondások az Angyalvár
Óvoda étkezőjébe terítők és evőeszközök vásárlására kerüljenek
felhasználásra.
Kelemen Gyuláné

1 havi

28.589 Ft
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Kovács Ágnes
Piroska János
Varga Zoltán
Villányi Péterné
Zverkó Pál
Összes tiszteletdíj lemondás

1 havi
1 havi
1 havi
1 havi
1 havi

28.589 Ft
28.589 Ft
28.589 Ft
28.589 Ft
28.589 Ft
171.534 Ft

A testület felkéri az intézményvezetőt, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon, felkéri továbbá a polgármestert, hogy a költségvetés fentiek
miatti átcsoportosításáról intézkedjen.
Határidő: 2015. szeptember 30. és legközelebbi költségvetési átcsoportosítás
Felelős: intézményvezető és polgármester
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az óvoda felújítással kapcsolatban van még pár eldöntendő kérdés, a beton alatti csövezést,
akkor egyhangúlag elvetitek, így abban nem döntünk, és van még a villamossággal,
vízelvezetéssel és az ereszcsatornával kapcsolatos kérdés.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Majd a pénteki bejáráson döntünk ezekről.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A csatornáról akkor is döntenünk kellene. A testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy
kérjen be árajánlatokat, és a legalacsonyabb árajánlatot adóval kössön szerződést.
A helyszíni bejárás tartásával és a csatornával kapcsolatban a testület egyhangúlag, 7
igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
114/2015.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete kezdeményezi a
polgármesternél, hogy
a., 2015. augusztus 28-án 17 órára az óvodába hívjon össze bejárást a
csapadékvíz elvezetés megvalósításának ügyében, valamint az óvoda
érintésvédelmi felülvizsgálatának és villamossági hiányosságainak
megbeszélésére és oda hívja meg az érintett szakembereket.
b., Kérjen be árajánlatokat az óvoda épületének vízszintes esővíz
csatornahálózat lecserélése ügyében.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a legolcsóbb árajánlatot adónál
a munkálatokat sürgősen rendelje meg, mert az a pályázati munkák
megvalósítása miatt nem tűr halasztást.
A testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásáról gondoskodjon és
arról a testületnek számoljon be.
Határidő: értelemszerű és 2015. szeptember 15.
Felelős: polgármester
Piroska János képviselő:
A melegvíz ellátás kérdése hogy áll?
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Horváth Erzsébet óvodavezető:
Folyamatban van, várjuk a teljesítménybővítést. Utána megrendeljük az álló bojlert, ami
majd 200.000 Ft-ba fog kerülni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A szociális bizottsági ülésen felvetődött, hogy a szociális étkezőknek minden héten menjen
ki étlap és, hogy a főzeléket rakják külön a feltéttől. A terítők ügye is felvetődött, de az már
biztosítva lesz.
Horváth Erzsébet óvodavezető:
Az étlapok minden héten odaadásra kerülnek a kihordóknak, ha ők ezt nem adják tovább,
azzal nem tudunk mit csinálni. A feltétet azért nem rakjuk mindig külön, mert általában
nincs annyi edény az ételhordóban.
A jegyző ezután kérte a képviselőket, hogy amennyiben az élelmezéssel kapcsolatban
bármilyen kérdésük, véleményük van azt mondják el, mert ezért jött el az élelmezésvezető
is az ülésre.
Az ügyben kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kelemen Gyuláné képviselő:
A felújításra visszatérve, akkor az önkormányzat mindenképp vegye meg a festéket az
ereszdeszkához!
Szórágy Gyuláné polgármester:
Intézkedem az ügyben.
Miután a napirendhez kapcsolódó egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, az óvodai
tanévkezdésről szóló beszámolót a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással elfogadta és a következő határozat született:
115/2015.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja az
óvodavezető tanévkezdésről szóló tájékoztatását.
Felkéri az óvodavezetőt, hogy az óvoda megfelelő színvonalon történő
működéséhez a továbbiakban is biztosítsa a szükséges tárgyi és személyi
feltételeket.
Határidő: folyamatos
Felelős: óvodavezető
22 óra 10 perckor Ludányi Ákos, Horváth Erzsébet és Koszecz Annamária elhagyták az
üléstermet.
7. Alpolgármester választása titkos
megállapítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

szavazással,

eskütétel,

tiszteletdíjának
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Visszatérő napirendről van szó, az önkormányzati törvény szerint a polgármester
javaslatára, munkájának segítésére alpolgármestert választ a testület, azt, akivel együtt tud
dolgozni a polgármester. Ez idáig sajnos többszöri nekifutásra sem sikerült, viszont most
ismételten Varga Zoltánt szeretném javasolni. Vállalnád a megbízatást?
Varga Zoltán képviselő:
Igen, vállalnám.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Hozzájárulsz ahhoz, hogy nyílt ülésen tárgyaljuk az ügyet?
Varga Zoltán képviselő:
Igen, szeretném, hogy nyílt ülésen legyen tárgyalva, illetve bejelentem, hogy személyes
érintettségem miatt nem szeretnék a szavazásban részt venni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Mivel Varga Zoltán az Ügyrendi Bizottság elnöke, javasolnám, hogy a másik két bizottsági
tag bonyolítsa le a titkos szavazást.
Szórágy Gyuláné polgármester 22 óra 14 perckor szünetet rendelt el, amely alatt
lebonyolították a titkos szavazást.
22 óra 20 perckor az ülés folytatódott.
Piroska János Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatot kezelő Bizottság tagja:
Ismertetem a szavazás eredményét:
6 fő vett részt a szavazáson, ebből 6 szavazat érvényes volt, az alpolgármester személyét 2
fő támogatta, 4 fő pedig nem, így a szavazás eredménytelen.
Titkos szavazásról készült jegyzőkönyv mellékelten csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Megállapítom, hogy javaslatomat titkos szavazás során 2 fő támogatta, nem lett minősített
többség, így alpolgármester ismételten nem került megválasztásra, amit nagyon sajnálok.
Valószínűleg a törvényességi felhívást most már büntetés is fogja követni. A képviselőtestület tehát titkos szavazással az alábbi határozatot hozta az ügyben:
116/2015.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a titkos szavazás
eredményeként nem választott alpolgármestert, mivel a Szórágy Gyuláné által
javasolt Varga Zoltán képviselő nem kapta meg az elfogadáshoz szükséges
támogatást. A polgármester javaslatát csak 2 fő támogatta, 4-en nem
támogatták, ezen szavazatok a titkos szavazás szabályai szerint érvénytelen
szavazatok.
A törvényesség biztosítása érdekében a következő ülésen az alpolgármester
választást ismét napirendre kell tűzni.
Határidő: következő ülés
Felelős: polgármester
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8. Egyebek
- Műszaki ellenőrre ajánlat
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az elmúlt ülésen beszéltünk arról, hogy műszaki ellenőri tevékenységre kérjek be
árajánlatokat. 3 árajánlat érkezett, a Salgóterv Kft. 900.000 Ft + ÁFA árajánlatot küldött, az
Útkataszter Bt. ajánlata 950.000 Ft + ÁFA, a Kőváralja Bt. pedig 800.000 Ft-ért vállalja a
műszaki ellenőri tevékenységet. Ez a cég nincs benne az ÁFA körben, így az ő ajánlata
bruttóban és nettóban is 800.000 Ft, gondolom így őt választjuk.
A Kőváralja Bt. ajánlatát a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozat született:
117/2015.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Vis Maior
pályázattal kapcsolatos útépítés műszaki ellenőri feladatainak elvégzésével a
Kőváralja Bt-t (3102 Salgótarján, Petőfi út 80/B.) bízza meg.
A testület felkéri a polgármestert, hogy az ajánlatot adóval a feladatok
elvégzésére a szerződést kösse meg és annak betartásáról gondoskodjon,
valamint a végrehajtásról a testületnek számoljon be.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
- Almáskertiek panasza utak miatt
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Jogosak az észrevételek, úgy gondolom, hogy a vis maior pályázat segíteni fog a helyzeten,
levelet írok erről az érintetteknek.
A polgármesterrel a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
egyetértett és a következő határozatot hozta:
118/2015.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy
az almáskerti ingatlantulajdonosok panaszára válaszolva tájékoztassa őket,
hogy a vis maior pályázat végrehajtása kapcsán milyen munkálatok
elvégzésére kerül sor, továbbá tájékoztassa arról is az ingatlantulajdonosokat,
hogy a fentieken túlmenően az önkormányzatnak nincs anyagi lehetősége az
almáskerti részen utak felújítására.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: jegyző
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Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A vis maior pályázathoz visszatérve, akkor a polgármester asszony aláírhatja a szerződést a
kivitelezővel?
A képviselők egyhangúlag felhatalmazták a polgármestert a szerződés aláírására.
- Schottnerné Monori Zsuzsanna vízóra akna elhelyezése
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Schottnerné Monori Zsuzsanna kérelmet nyújtott be, hogy az önkormányzat engedélyezze
vízóra aknájuk közterületen történő elhelyezését.
Árpásné Schlenk Judit jegyző megmutatta a képviselőknek az elhelyezendő vízóra akna
helyét.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Több helyen van ilyen a faluban, nem ők az elsők, akik ezt kérik.
A vízóra akna közterületen történő elhelyezését a testület egyhangúlag, , 7 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással engedélyezte, így a következő határozat született:
119/2015.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete engedélyezi, hogy
Schottnerné Monori Zsuzsanna Nógrád, Váci u. 16. szám alatti lakos a
vázrajznak megfelelően a Gárdonyi G. utcában ingatlana ivóvízellátását
szolgáló vízóra aknát helyezzen el. A terület használatáért fizetni nem kell.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa
és a megvalósításhoz szükséges tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást adja
ki.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
- Bursa Hungarica 2015/16. évi pályázat
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Mint tudjátok, minden évben lehetőségünk van arra, hogy a felsőoktatási intézményben
tanulókat Bursa Hungarica ösztöndíj program keretében támogassuk. A csatlakozás
szeptemberben várható, a pályázatot pedig októberben szoktuk kiírni, ezért úgy gondoltuk,
hogy most döntenénk a csatlakozásról és a pályázati feltételekről is. A határozatban azt kell
kinyilvánítani, hogy szeretnénk csatlakozni, illetve meg kell adni a feltételeket. A tavalyi
évben 75.000 Ft volt az egy főre eső jövedelemhatár és az Egészségügyi, Szociális,
Oktatási és Sport Bizottság döntött a támogatásokról. A jövedelemhatáron esetleg
szeretnétek változtatni?
Kovács Ágnes képviselő:
Az egy főre eső jövedelmet emeljük 80.000 Ft-ra.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor egyetért azzal a testület, hogy csatlakozni kívánunk az ösztöndíj programhoz, 80.000
Ft legyen az egy főre eső jövedelem és továbbra is az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és
Sport Bizottság dönt a támogatások szétosztásáról?
A polgármester javaslatával a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
120/2015.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete
a.) csatlakozik a Bursa Hungarica 2016. évi pályázatához.
b.) Kedvező elbírálásban részesülhet az a hallgató, akinek a családjában az
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 80.000,-Ft-ot és az egyéb
pályázati feltételeknek megfelel.
c.) A testület felhatalmazza az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Sport
Bizottságot, hogy belátása szerint döntsön a pályázók részére
személyenként 1-5.000,-Ft/hó összeg odaítéléséről.
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a fenti feltételekkel a pályázat kiírásáról
gondoskodjon. Felkéri továbbá, hogy a pályázatokat terjessze a bizottság elé
elbírálás céljából.
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy az összeg felhasználásáról a testületet
tájékoztassa.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: jegyző és polgármester
- Települési értéktár létrehozása
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az értéktár fogalmát már biztosan hallottátok, melynek van települési, megyei és országos,
ún. hungarikum szintje. Lehetőség van települési értéktár létrehozására, melybe olyan
dolgokat tehetünk, ami szerintünk érték és egyedülálló a településen. Annak, hogy dolgokat
értéknek nyilvánítsunk, folyamata van, először is létre kell hozni egy értéktár bizottságot.
Ez a bizottság a helyi értékeket vizsgálná, illetve terjesztené elő a testületnek. Mi egy
három tagú bizottság létrehozására gondoltunk, melynek tagjai Dr. Kovácsné Balogh
Mónika, Debreceniné Králik Tünde és Molnár Istvánné lennének. Dr. Kovácsné Balogh
Mónika, mint kulturális közfoglalkoztatott már elég sokat foglalkozott ezzel a témával,
ezért őt mindenképp javasoljuk beletenni a bizottságba. Debreceniné Králik Tünde, mint a
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és mint a Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti
Kör elnöke is részt vesz a hagyományőrzésben, hisz ők gyűjtik és filmre is veszik azokat. A
harmadik tag pedig Molnár Istvánné, Zsuzsi néni lenne, aki szintén aktívan részt vesz a
hagyományőrzésben, anyagokat gyűjtöttek tőle, és írni is szokott a régi hagyományokról.
A képviselők a szóbeli előterjesztést elégségesnek találták a határozathozatalhoz. A jegyző
ismertette a határozat szövegét.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ha kevésnek tartjátok a három főt, bármikor bővíthető a bizottság.
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Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A bizottságnak majd elnököt kell választania, és előterjesztést készíteni a helyi értékekről,
ami alapján a testületnek döntenie kell, és ezután lehet felterjeszteni az értékeket.
Az értéktárral kapcsolatban a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással a következő határozatot hozta:
121/2015.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a magyar nemzeti
értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény és a magyar
nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.)
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján települési értéktárat kíván
létrehozni. A képviselő-testület a települési értékek azonosításával, a
települési értéktár létrehozásával és annak gondozásával kapcsolatos feladatok
ellátására Települési Értéktár Bizottságot választott meg.
A bizottság tagjai:
Dr. Kovácsné Balogh Mónika Nógrád, Hunyadi u. 32. szám alatti lakos,
Debreceniné Králik Tünde Nógrád, Árpád u. 1. szám alatti lakos,
Molnár Istvánné Nógrád, Béke u. 1. szám alatti lakos.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a bizottsági tagokat megválasztásukról
értesítse.
Felkéri továbbá a bizottságot, hogy tagjai sorából válasszon elnököt.
A képviselő-testület felkéri a bizottságot, hogy állítson össze részletes leírást a
települési értékekről, és azt terjessze jóváhagyásra a képviselő-testület elé.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester és bizottság
- „Őszi Vigalom”
Szórágy Gyuláné polgármester:
Rendezvénynaptárunkban szeptember utolsó hétvégéje az Őszi Vigalom rendezvényről
szól, melynek lebonyolítására 400.000 Ft áll rendelkezésünkre, mivel a testvértelepülési
találkozóra elment 300.000 Ft-unk. Ha sztárvendéget szeretnénk, akkor azt minél előbb le
kell foglalni. Akarjuk-e egyáltalán a rendezvényt?
Zverkó Pál képviselő:
Az én véleményem az, hogy legyen egy tartalmas szüreti, egy jó hangulatú bállal, másnap
pedig mindenki pihenjen. A két nap túl sok.
Varga Zoltán képviselő:
Ha sztárvendég van, akkor többen jönnek a bálba?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Annyival többen nem jönnek, mint amennyibe a sztárvendég kerül. A felvonulásra
szeretnénk a kisvonatot bérbe venni, mert nem tudjuk, hogy mivel fogjuk tudni szállítani a
felvonulókat. A kisteherautósokat és a lovasokat természetesen szokás szerint elhívom.
Vasárnap délután 3 órára viszont már van egy program, Bohács István nótaénekes jön,
akinek a műsorát a megyei könyvtár fizeti.
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Piroska János képviselő:
A bál bevételét a tornateremre és az óvodára fordíthatnánk.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Ez a rendezvény így most nagyon le lett soványítva, valami program akkor szombatra
kellene.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A Váci Ifjúsági Fúvószenekart elhívhatjuk 5 órára, mert ők mindig jó hangulatot csinálnak.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Én a testvértelepülési találkozó rendezvényt kihagytam volna, inkább a várjátékokra kellett
volna elhívni őket. Mert ezen a rendezvényen csak egyesek érezték jól magukat, a
nógrádiak igazán részt sem vettek rajta és mégis elment rá 300.000 Ft. A kisvonattal is a
falut kellett volna körbejárni, nem pedig a volt laktanyát mutogatni. A szeptemberi
rendezvény a falué lenne, és most ezt vesszük el.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Hát az biztos, hogy az Őszi Vigalom rendezvénynek már jó híre volt. Eddig is tiszteletdíj
lemondásokból lett fizetve a rendezvény nagy része, illetve hús felajánlások is voltak.
Több képviselő úgy nyilatkozott, nem kívánják a rendezvényt tiszteletdíj lemondással
támogatni.
Piroska János képviselő:
Az Őszi Vigalomra abszolút semmi szükség nincsen, a szombatra kell koncentrálni.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Mindig sokan voltak a két napos rendezvényen, igényelték a nógrádiak és a környékbeliek
is. A helyi fellépők is itt szokták bemutatni a produkciójukat.
Zverkó Pál képviselő:
Lehet majd ez a rendezvény, csak egy másik vasárnapon.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Egy jól bejáratott rendezvényt nem áttenni szoktak, hanem folytatni. Már minden falu
bejáratta a maga rendezvényét, és a szokott időben tartják évek, évtizedek óta.
Zverkó Pálné érdeklődő állampolgár:
Május 1-jén sosincs semmi, a vasárnapi rendezvényt át lehetne tenni oda.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Kétszer tartottunk május 1-jét, a megmaradt virslit egy hétig ették az óvodások.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Akkor maradjunk a szüretinél és a bálba hívjunk sztárvendéget.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Javasoljatok egy pár nevet, akiktől árajánlatot kérünk.
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Kelemen Gyuláné képviselő:
Mindenképpen valami mulatóst kell hívni, legyen mondjuk a Matyi és a Hegedűs, vagy a
Két Zsivány.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor a rendezvénynaptárunkban az Őszi Vigalom rendezvényt 1 naposra kell
módosítanunk.
A rendezvénynaptár módosítást a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta és az alábbi határozat született:
122/2015.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2015. évi
rendezvénynaptárát úgy módosítja, hogy a 2015. szeptember 26-27-re
tervezett Őszi Vigalom rendezvényt nem kívánja megtartani, csak egy napos
szüreti mulatságot kíván tartani.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon, és arról a lakosságot tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
Vasárnap a nótaénekes megtartaná a műsorát a Művelődési Házban, szombatra pedig
elhívjuk a Váci Ifjúsági Fúvószenekart, a bálba pedig kerítünk egy sztárvendéget.
A polgármester javaslatát a szeptember 26-i rendezvénnyel kapcsolatban a testület
egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és a következő
határozatot hozta:
123/2015.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. szeptember 26án Szüreti Mulatságot kíván tartani. Kéri a polgármestert, hogy a
hagyományoknak megfelelően gondoskodjon a szüreti felvonulás és bál
megszervezéséről. A felvonulás utáni időpontra hívja meg a Váci Ifjúsági
Fúvószenekart szereplésre, a bálba pedig hívjon egy mulatós sztárvendéget
fellépni.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon, továbbá a lakosságot a rendezvényről tájékoztassa.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A testvértelepülési találkozóról annyit mondanék, hogy lehet, hogy kevés nógrádi vett rajta
részt, de mégis egy nagyon jó hangulatú, jól sikerült rendezvény volt. A rendezvényt a
szlovák önkormányzat és a civil szervezetek szervezték és azt gondolom, mindenki jól
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érezte magát. A civilek sokat dolgoztak és anyagilag is támogatták a rendezvényt. A
várjátékok és a testvértelepülési találkozó két külön jellegű dolog.
Zverkó Pálné érdeklődő állampolgár:
Lehet, hogy úgy érezték az emberek, hogy ki vannak rekesztve?!
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az egész falunak küldtünk meghívót, minden házba dobtunk be értesítést, nem tehetünk
róla, ha nem mozdultak meg.
- Filmforgatás engedélyezése
A napirend keretében a polgármester ismertette a K.M.H. Kút Kft. kérelmét a településen
történő filmforgatásra vonatkozóan. Elmondta, hogy az ügyben mi a jogi szabályozás, mit
ír elő a helyi önkormányzat rendelete. A rendelet szerint filmforgatás céljából közterület
használat igénybevétele után négyzetméterenként és naponként 200 Ft-ot kell fizetni. Az
igényelt terület miatt az önkormányzat 100.000 Ft + ÁFA bevételhez jut.
A polgármester ismertette a meghozandó határozat tartalmát és kérte a képviselőket az
ügyben történő döntésre.
Az ismertetett határozatot a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozat született:
124/2015.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete engedélyezi a K.M.H.
Kút Kft. részére, hogy 2015. szeptember 2-án előreláthatóan 1 napos
időtartamban filmet forgasson a Nógrád 0114. hrsz-ú területen. A területet
igénybevevő köteles az önkormányzati rendeletben foglalt díjat megfizetni.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról és az
összeg megfizetéséről gondoskodjon.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
Napirend után
Zverkó Pálné érdeklődő állampolgár:
Ma megállított egy nógrádi és elmondta, hogy a 3 éves unokáját majdnem halántékon
csapta a Flórián parknál lévő lengőajtó sarka. Nem lehetne azzal kezdeni valamit?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Majd utánanézünk, vagy lejjebb rakatjuk az ajtót, vagy lekerekíttetjük a szélét.
Kovács Ágnes képviselő:
Két aknafedél hiányzik az iskolaudvarból, szükség lenne pótlásukra.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A karbantartási munkákat a KLIK-nek kell fizetni, hiszen ő a használó.
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Kovács Ágnes képviselő:
Továbbra is probléma, hogy a piszuár nincs rákötve a csatornára.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Majd odaküldöm Barcsay Mihályt, hogy nézze meg.
Kovács Ágnes képviselő:
Az iskola nevében szeretettel hívunk mindenkit a hétfőn fél 5-kor kezdődő tanévnyitó
ünnepségre.
Miután egyéb kérdés, észrevétel nem volt Szórágy Gyuláné polgármester megköszönte az
aktív részvételt és az ülést 23 óra 23 perckor berekesztette.
k.m.f.
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