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Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Nógrád Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 21-én Nógrádon
megtartott rendkívüli 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
Meghívott vendég: Dr. Kricsfalvi Anita
Érdeklődő: Dr. Kricsfalvi Péter
Napirend:
1. Infopont és nyilvános illemhely nyitvatartása
Előadó: Dr. Kricsfalvi Anita
2. Farmép Kft. levele
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
3. Szociális célú tüzelőanyag vásárlás
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
4. Falubusz pályázathoz hitelfelvétel
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
5. Vis Maior
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
6. Szüreti mulatság
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

Napirenden kívüli hozzászólások
Hozott határozat: 125/2015.(IX.21.) – 129/2015.(IX.21.) képviselő-testületi határozat
Hozott rendelet nem volt.
Zárt ülés nem volt.
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Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Nógrád Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 21-én Nógrádon
megtartott rendkívüli 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
Meghívott vendég: Dr. Kricsfalvi Anita
Érdeklődő: Dr. Kricsfalvi Péter
Szórágy Gyuláné polgármester üdvözölte a megjelent képviselőket, meghívott vendéget és
érdeklődő állampolgárt, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes,
így azt 17 óra 05 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a rendkívüli ülést
elsősorban az Infopont és nyilvános illemhely nyitvatartása, az óvoda vízelvezetése és a
szociális tüzelőanyag pályázat miatt kellett összehívni, illetve indokolt még néhány fontos
napirend megtárgyalása. Az ismertetett napirendi pontok megtárgyalásával a testület
egyetértett.
A polgármester javaslatot tett két jegyzőkönyv hitelesítőre Piroska János és Villányi
Péterné személyében. A javasolt személyeket kérdésre a testület egyhangúlag elfogadta.
Napirend:
1. Infopont és nyilvános illemhely nyitvatartása
Előadó: Dr. Kricsfalvi Anita
Szórágy Gyuláné polgármester:
A mai ülést elsősorban az infopont és nyilvános wc nyitvatartása miatt kezdeményeztük,
mivel már több ülésen is szó volt róla, hogy nem a 2010-ben kötött megállapodásnak
megfelelően történik az üzemeltetés. A testület szerint az infopont sem tölti be azt a
szerepet, nem látja el azt a funkciót, amelyet mi szerettünk volna.
Piroska János képviselő:
2010-ben is tagja voltam a képviselő-testületnek és akkor azért adtuk támogatásunkat,
hozzájárulásunkat az Enoteca megépítéséhez, hogy a turisták által látogatott várnál legyen
egy normális wc, vendéglátóhely és egy infopont, ami sajnos azóta sem tölti be ezt a
szerepet. Nem értem, hogy mért nem működik az infopont és azt sem, hogy a turisták mért
nem tudják igénybe venni a nyilvános wc-t. Az önkormányzat vállalta a csatorna, és a víz
megoldását, hagytuk, hogy megváltozzon a műemléki környezet arculata, a turistáknak
mégis a bokrokba kell menni a dolgukat végezni. Nekünk az a kérésünk, hogy úgy kerüljön
a megállapodás módosításra, hogy turista szezonban március 1-jétől november 1-ig a wc
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használható legyen. A másik dolog pedig az infopont, miért van az zárva? Ön szerint
minden jó, minden szép, mégis minden zárva van. Felhatalmazzuk a polgármestert, hogy
addig tevékenykedjen, amíg a wc és az infopont megfelelően működni fog.
Zverkó Pál képviselő:
Így van, működjön az infopont és a wc is, a rendeltetését lássa el az ismertetett időszakban.
Kovács Ágnes képviselő:
A szerződésben is ez van, mégsem működik semmi.
Piroska János képviselő:
Azért is fontos ez nekünk, mert a nógrádi vár bekerült azon kormányprogramba, melynek
keretében felújításra fog kerülni. Más várakhoz képest nagyon le vagyunk maradva, az
idegenforgalom fellendítéséhez az infopont is hozzájárulhatna. Mindenkinek érdeke, hogy
minél több turista látogasson el hozzánk és ehhez az alapszolgáltatásokat biztosítanunk kell.
Szeretném megtudni, hogy mi az oka annak, hogy az infopont idáig nem működött.
Dr. Kricsfalvi Anita:
Először is elnézést kérek, amiért csak a sokadik időpontra tudtam eljönni, de egyéb
akadályoztatásaim voltak. Az épületet magántőkéből építettem, majd a tulajdonjogot
átadtam az önkormányzatnak, a cégem pedig ingyenes húsz éves használatot kapott. Az
önkormányzattal kötött megállapodás infopontra vonatkozó része tételesen tartalmazza,
hogy én társadalmi munkában mit vállaltam. Vállaltam szóbeli tájékoztatást, szórólapok
kihelyezését a vendéglőben és az üvegfelület használatát, amit én az elmúlt öt évben
teljesítettem is. A nyilvános wc működésével kapcsolatban pedig azt vállaltam, hogy a
vendéglő nyitvatartási idejében, leginkább turisztikai szezonban, vagyis március 15. és
október 31. között a wc is nyitva lesz, és ez így is volt az elmúlt öt évben. Véleményem
szerint, amit vállaltunk, azt teljesítjük és nyitottak vagyunk bármilyen vállalható újításra,
jobbításra.
Kovács Ágnes képviselő:
A szerződésben van egy olyan pont, hogy egy hetet meghaladó zárvatartás esetén jelezni
kell az önkormányzat felé. Szerintem volt olyan időszak, amikor két hetet sem volt nyitva
és nem jelzett.
Dr. Kricsfalvi Anita:
Ilyenre én nem emlékszem, a szezonban minden hétvégén nyitva vagyunk, sőt nyáron
hétköznapokon is.
Kelemen Gyuláné képviselő:
A turisták nemcsak hétvégén és iskolai szünetekben jönnek, hanem hétköznap is. Ha nincs
nyitva a wc, hová menjenek?! Ha a vendéglő nincs is nyitva, a wc-nek akkor is üzemelni
kell, majd olyankor az önkormányzat vállalja a takarítást.
Dr. Kricsfalvi Anita:
Ehhez módosítani kell a szerződést, szívesen látom összegyűjtve a felvetéseket.
Zverkó Pál képviselő:
Az ésszerűség alapján, ennek már 5 éve így kellene működni. Ez a szerződés az
önkormányzatnak abszolút nem előnyös.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
A szerződést az akkori testület, melynek te is tagja voltál, többször is átrágta aláírás előtt.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az biztos, hogy nemcsak az a gond, hogy hétköznap nem vagy nyitva, hanem, hogy
sokszor hétvégén sem, ezt én is tapasztaltam már. A nyitvatartási idő biztos nincs betartva.
Dr. Kricsfalvi Anita:
A turista szezonban biztos nem volt ilyen, minden hétvégén nyitva tartunk.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Légyszíves ismertesd a hivatalos nyitvatartási idődet!
Dr. Kricsfalvi Anita:
A hivatalos nyitvatartásom március 15-től október 31-ig szombati és vasárnapi napokon,
illetve ünnepnapokon reggel 8-tól este 8-ig. Iskolai szünetekben pedig sokszor hétköznap is
nyitvatartunk. Én azt sohasem vállaltam, hogy hétköznap nyitva lesz a vendéglő, és a
nyilvános wc.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
De az a baj, hogy te nyitvatartási időben sem vagy nyitva.
Dr. Kricsfalvi Anita:
Legyenek kedvesek konkrét napot mondani, amikor nem voltam nyitva.
Piroska János képviselő:
Amikor a várparkoló padjait csináltuk, július 25-én, augusztus 1-jén.
Varga Zoltán képviselő:
Hogyan lehetne azt megoldani, hogy hétköznap nyitva legyen a wc?
Dr. Kricsfalvi Anita:
Ezt át kell gondolni és aztán módosítani kell a szerződést.
Piroska János képviselő:
Kompromisszumos megoldást kell találnunk, ha kell, szereltessünk fel egy almérőt, ami a
hétfőtől péntekig elhasznált vizet méri, a takarításról, felügyeletről pedig gondoskodik majd
az önkormányzat. Nem kell szerződést módosítani, egy mellékletben is megfogalmazhatjuk
ezt.
Zverkó Pál képviselő:
Annak idején nem arról volt szó, hogy fizetős a wc, és akkor megtérülnek a költségei?
Dr. Kricsfalvi Anita:
A wc tökéletesen felszerelt és óránként takarítom. Az étterem vendégei számára
természetesen ingyenesen használható, a turisták pedig levásárolható kupon fejében
használhatják azt nyitvatartási időben. Ez van a szerződésben rögzítve.
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Villányi Péterné képviselő:
Viszont a szerződéskötéskor még többet volt nyitva a vendéglátóegység és gondolom a
testület ezért egyezett ebbe a szerződésbe akkor.
Dr. Kricsfalvi Anita:
Az üzemeltető saját jogköre, hogy mikor tart nyitva.
Piroska János képviselő:
Gondot okozna Önnek, ha hétfőtől péntekig az önkormányzat üzemeltetné a wc-t?
Dr. Kricsfalvi Anita:
Átgondolom.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Mennyibe kerül egy kupon?
Dr. Kricsfalvi Anita:
Egy éve 150 Ft-ot kell fizetni, előtte 100 Ft volt. A wc hétköznapokon történő
üzemeltetésének lehetőségeit átgondolom, és majd keresni fogom az ügyben polgármester
asszonyt.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az infopontra áttérve, annak idején arról volt szó, hogy oda be is lehet majd menni.
Dr. Kricsfalvi Anita:
Erről nem volt szó, viszont az üvegfelületre szívesen kiteszek bármit, ha kapok anyagokat.
Idén pl. a várjátékokról sem kaptam tájékoztatást, pedig azt is szívesen kitettem volna.
Valakit ki kellene nevezni az önkormányzatnál, aki az infoponttal kapcsolatos ügyekben
tartja velem a kapcsolatot.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Van most egy kulturális közfoglalkoztatottunk, ezentúl majd ő lesz a kapcsolattartó.
Dr. Kricsfalvi Anita:
Rendben. Köszönettel vettem a felvetéseket, javaslatokat, gondolkozom majd rajtuk és
aztán jelentkezem.
17 óra 52 perckor Dr. Kricsfalvi Anita és Dr. Kricsfalvi Péter elhagyták az üléstermet.
Piroska János képviselő:
A vízműtől árajánlatot kell kérni almérőre, mert a wc kérdést mindenképpen meg kellene
oldanunk.
A képviselők hosszan beszélgettek a wc működtetésének fontosságáról és annak
lehetőségeiről.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Viszont az infopont helyiségbe abszolút nem akar beengedni minket, pedig régebben azt
mondta, hogy ott árusítani is lehet.
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Piroska János képviselő:
Pedig ott egy számítógépnek kellene lenni internetes elérhetőséggel, ott lehetne bemutatni a
helyi nevezetességeket, és nyáron diákokkal is tudnánk működtetni azt. Ezeket
mindenképpen ki kell sajtolni belőle.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Meg kellene fogalmaznunk, hogy milyen javaslatokat küldjünk el neki.
Piroska János képviselő:
Írjuk meg neki, hogy a március 15-től október 31-ig tartó időszakban hétfőtől péntekig az
önkormányzat saját költségén szeretné működtetni a nyilvános wc-t és az infopontot.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Konkretizáljuk le azt is, hogy az infoponttal kapcsolatban mit szeretnénk.
Piroska János képviselő:
Információs és tájékoztatási céllal szeretnénk használni a helységet.
A testület ezután az infopont és nyilvános illemhely működtetésével kapcsolatban
egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
125/2015.(IX.21.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy Dr. Kricsfalvi Anitának írjon levelet az alábbiakról:
- Az önkormányzat kezdeményezi, hogy a nyilvános illemhely március 15. és
október 31. között ne csak hétvégén tartson nyitva.
Az önkormányzat vállalja erre az időszakra a nyitvatartási időszakra
vonatkozóan a takarítás költségeit, valamint a felmerült áram és vízdíj
megfizetését.
- Az önkormányzat szeretné állandó jelleggel használni az infopontként
megjelölt helyiséget információs és tájékoztatási céllal.
Szeretné továbbá az üvegfelületet is használni tájékoztatás céljából.
A polgármester kérje a mihamarabbi válaszadást és a választ terjessze a
testület elé.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
2. Farmép Kft. levele, szakvélemény küldése
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A Farmép Kft. levelet küldött az óvoda hőszigetelése kapcsán, mely egy tartószerkezeti
szakvéleményt tartalmaz, amelyet Dr. Hortobágyi Zsolt állított ki az óvoda épületéről.
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Szórágy Gyuláné polgármester felolvasta a kapott szakvéleményt.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezen szakvélemény alapján is a vízelvezetés megoldatlansága a legnagyobb gond, mert
eddig az épület alá folyt, így az megsüllyedt. Az építendő járdát is mindenképpen úgy kell
majd kialakítani, hogy kifelé lejtsen.
Piroska János képviselő:
Véleményem szerint az északi, a nyugati és a déli oldallal semmi probléma nincs, mert ott,
ha megfelelően lesz kiépítve a járda, akkor nem fog a víz a falhoz bejutni. A keleti oldalon
kell valahogy megoldani a vízelvezetést. Kérjük a kivitelezőtől, hogy a járda ne csak szép
legyen, hanem funkciója is legyen, az megfelelően legyen megépítve, mert akkor nem tud a
víz majd az épülethez folyni.
A képviselők hosszan beszélgettek a járda megfelelő kivitelezéséről és a vízelvezetésről.
Piroska János képviselő:
Ha belegondolunk, a kivitelező által javasolt megoldások milliós tételek, amire nekünk
nincs pénzünk. De ő ezzel továbbhárítja a felelősséget, mert ha egy év múlva lepotyog a
vakolat, akkor majd azt mondhatja, hogy ő küldött statikai véleményt, mért nem léptünk az
ügyben. Erre a statikai véleményre azt kell válaszolnunk, hogy mi abban reménykedünk,
hogy a kivitelezés során a kivitelező részéről a kötelezően elhárítandó repedések és a járda
tisztességes technológiával történő megépítése garancia lesz arra, hogy nem fog az épület
alá menni a víz.
Varga Zoltán képviselő:
A statikus azt is javasolja, hogy nézessük meg a vízvezetékrendszert, hogy kizárhassuk,
hogy nem a csőrendszer hibája okozza a süllyedést.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Nem vettük észre, hogy sok lenne a vízszámla, de azért majd leellenőrizzük a rendszert.
Zverkó Pál képviselő:
A statikus is azt mondja, hogy a járdaszintet olyan magasra kell csinálni, hogy
tereprendezéssel a vizet ki lehessen vezetni a faltól. Mi is ezt mondtuk.
Piroska János képviselő:
A nagyobb problémát abban látom, hogy a bejáratoknál a járda megbontásával a virágtartók
és az akadálymentesített feljáró is most lógnak a levegőben. Azt kellene inkább valahogy
még megcsináltatni, el kell bontani a betontömböket és egy új rézsűs akadálymentesített
feljárót kell csinálni korláttal. De ugye ennek is költsége van. Viacolorból is meg lehetne
csinálni a bejárót és akkor egységes lenne a járdával. Lépcsőt semmi szín alatt nem szabad
csinálni, csak egy rézsűs feljárót, ami a bejárat előtt vízszintes lenne, berakni egy egyenes
és egy ferde korlátot, rá korlátfát és kész.
Varga Zoltán képviselő:
A vízszintes ereszcsatorna jó lett?
Piroska János képviselő:
Igen, nagyon szép és gyors munkát végzett a kivitelező reális áron.
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Varga Zoltán képviselő:
Véleményem szerint az óvoda hátsó részénél mindenképp csövezzünk és úgy vezessük el a
vizet.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Utánanéztem az Farmép Kft. által ajánlott csöveknek és Kistarcsán találtam egy céget, akik
fele annyi pénzből kihozzák azt az anyagmennyiséget, amire szükségünk van. Kb. 500.000
Ft-ból megoldanánk a vízelvezetést.
Piroska János képviselő:
Minden csak pénz kérdés, azt kellene megnézni, hogy a pályázati pénzbe mit lehetne még
beépíteni, hogy az önkormányzatnak pénzt ne kelljen adni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A munkát elvégzi a Farmép Kft., csak az anyagot kellene megvennünk.
Varga Zoltán képviselő:
Az alapot nem tudnánk valahogy megtámasztani.
Piroska János képviselő:
Az nagyon bonyolult lenne és rengeteg pénzbe kerülne. Van két fenyő az óvoda előtt,
amiket mindenképpen ki kell vágni, mert azok is kárt okoznak az épületben.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Akkor a határozatunkba azt írjuk, hogy egyrészt felhatalmazzátok a polgármestert, hogy a
bejáratoknál lévő betontömböket bontassa el és kérjen be árajánlatokat korlát készítésére,
másrészt a polgármester mérje fel, hogy a keleti oldal vízelvezetésének megoldásához
mennyi csőre van szükség. A Farmép Kft. levelére mit válaszoljunk, mit teszünk az
ügyben?
Piroska János képviselő:
Azt, hogy tudomásul vettük és megértettük a problémát és bízunk abban, hogy a járda
megfelelő megépítésével, ezalatt megfelelő lejtést és vastagságot értünk, és a
vízelvezetéssel megoldódik az ügy. Egyébként utána érdeklődtem a színezésnek, lehet úgy
színt kérni, hogy az ne legyen drágább az alapszínnél, úgyhogy meg kell határozni, hogy
milyen színt szeretnénk és úgy kell kivitelezni, hogy az beleférjen a fehér szín árába. Az
óvodát több színűre kellene festeni, hogy hangulatos legyen, és a hivatal épületét is színesre
kellene festetni. A hivatal homlokzatára pedig mindenképp fel kell festetni a magyar címert
és a község címerét.
Szórágy Gyuláné polgármester:
180.000 Ft-ért a Kucsera Balázs felfesti, mert már egyszer érdeklődtünk.
Piroska János képviselő:
Mindegy, hogy mennyibe kerül, akkor is fel kell festetni a címereket és felíratni, hogy
Nógrád Község Önkormányzata.

9

Szórágy Gyuláné polgármester:
Legyen inkább Önkormányzat Nógrád a felirat és Kucsera Balázstól kérek be árajánlatot a
festésre. Az óvodai betontömböket pedig bezúzathatnánk és akkor a mezőgazdasági utak
feltöltésére használhatnánk.
Piroska János képviselő:
Ez nagyon jó ötlet.
Szórágy Gyuláné polgármester ezután ismertette a napirend kapcsán meghozandó határozat
tartalmát, melyet a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
elfogadott és az alábbi határozat született:
126/2015.(IX.21.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az óvodai
beruházással kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
A., A Dr. Hortobágyi Zsolt által küldött szakvéleményt megértette, tudomásul
veszi, és bízik abban, hogy az épület körüli járda megfelelő megépítése esetén
(kellő lejtés, és megfelelő vastagság) a víz nem tud az épület alá folyni, és a
probléma megoldódik.
B., Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségén vásárolja
meg az udvar felőli részen a vízelvezetéshez szükséges csöveket – a
tartalékkeret terhére. A csövek megfelelő elhelyezése a kivitelező FARMÉP
Kft. feladata.
C., Felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen arra vonatkozóan, hogy a
bejáratoknál lévő beton bejáratok és virágtartó betontömbök elbontásra és
összezúzásra kerüljenek.
A beton összedarálásának költségét az önkormányzat vállalja, azt
önkormányzati feladat megvalósítása során kell majd felhasználni.
A bejáratokat akadálymentesen viacolorból kell elkészíteni, és mellé korlátot
elhelyezni.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon, annak költségkihatásáról a testületet tájékoztassa, amennyiben
átcsoportosítás szükséges, azt terjessze a testület elé.
Határidő: azonnal, értelemszerű és legközelebbi költségvetési átcsoportosítás
Felelős: polgármester
Piroska János képviselő:
A múlt heti Szuperinfo újságban volt egy hirdetés, hogy palatetők javítását vállalják
zsindelyezéssel. Esetleg telefonon meg lehetne érdeklődni, hogy ez hogyan is működik és
az óvoda esetében mennyibe kerülne. A Lindabot is reklámozzák, arra is rá lehetne
kérdezni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az óvoda tetőszerkezetének felújításával kapcsolatban a miniszterektől is kaptam választ,
azt írták, hogy megnézték a beadott pályázatainkat és látták, hogy mi idén a tornateremre
pályáztunk, nem az óvodára. Javasolják, hogy figyeljük majd a 2016. évi pályázatokat és
azokon keresztül próbáljunk az óvoda tetőszerkezetének felújítására támogatást kérni.
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3. Szociális célú tüzelőanyag vásárlás
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az idei évben is lehetőségük van az önkormányzatoknak szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kiegészítő támogatást kérni.. 38 m3 fára vagyunk jogosultak pályázni, melynek
önköltsége 48.260 Ft lenne. Nem biztos, hogy ennyit meg is kapunk, mert az előző években
is kevesebbet kaptunk, mint amennyit igényeltünk, de maximum ennyire adhatjuk be
igényünket.
A szociális célú tüzelőanyag pályázat beadását a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta és a következő határozatot hozta:
127/2015.(IX.21.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatási igényt
kíván benyújtani a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló
2014. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklet IX.
Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 13. A helyi önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása
jogcím szerinti szociális tűzifa vásárlására.
Az önkormányzat 38 m3 keménylombos tűzifa megvásárlására pályázik.
A szükséges önrészt a 48.260 Ft-ot és szállítási költséget a 2015. évi
költségvetés települési támogatásra tervezett összegéből biztosítja az
önkormányzat, és egyben kijelenti, hogy a szociális tűzifában vagy szénben
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról intézkedjen.
Felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a szociális tüzelőanyaggal kapcsolatos
rendelettervezet elkészítéséről gondoskodjon, és terjessze a testület elé a
legközelebbi ülésen.
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon, és arról a testületnek számoljon be.
Határidő: 2015.09.30., értelemszerű és folyamatos
Felelős: polgármester és jegyző
4. Falubusz pályázathoz hitelfelvétel
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az augusztus 6-i ülésen döntöttünk arról, hogy a kisbusz beszerzéshez 2.100.000 Ft hosszú
lejáratú hitelt kívánunk felvenni. Viszont már 500.000 Ft-ot előlegre be kellett fizetnünk,
így akkor már csak 1.600.000 Ft kölcsönt kellene felvennünk, amit nem 4, hanem 3 évre
adna a Takarékszövetkezet. Tehát a 101-es határozatunkat ez alapján kellene
módosítanunk.

11
Piroska János képviselő:
A busz mikor lesz meg?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Hetek kérdése, már intézik a műszaki vizsgáját, törzskönyvét.
Varga Zoltán képviselő:
Hol és miben fogjuk a buszt tárolni?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Szintén a Szuperinfo újságban reklámoznak mobilgarázsokat, majd arra is kérek be
árajánlatot, és az ajánlatokat a testület elé terjesztem döntésre.
A hitelfelvétellel kapcsolatos határozat módosítását a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta és az alábbi határozatot hozta:
128/2015.(IX.21.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 101/2015.(VIII.06.)
határozatát úgy módosítja, hogy a hitel összege 1.600.000 Ft, a futamidő
pedig 3 év.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított határozat végrehajtásáról
gondoskodjon, és a végrehajtásról a testületnek számoljon be.
Határidő: 2015.10.31. és értelemszerű
Felelős: polgármester
5. Vis Maior
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
A vis maior pályázattal kapcsolatban a múlt héten volt a munkaterület átadás, melyen részt
vett a Green-Goes Kft. vezetője, Vilimi Sándor műszaki ellenőr, valamint Sólyom Péter és
együtt végigjártuk az utakat. Beszéltem velük arról, hogy megoldást kellene találni arra,
hogy az Árpád utca egy végleges aszfalt borítást kapjon. Átnézték a Belügyminisztérium
technológiai elvárásait, próbáltak a Hajnalka és a Viola utcák javításából lefaragni egy
kicsit és azt mondták, hogy ha az önkormányzat bele tud tenni 2.900.650 Ft saját erőt,
akkor egy 4,5 cm-es aszfaltréteget kaphatna az út. Csak ugye az a kérdés, hogy a 2.900.650
Ft-ot honnan teremtsük elő! Mi arra gondoltunk, hogy megbeszélnénk velük, hogy
csinálják meg a munkát, mi pedig a jövő évi költségvetésbe beépítjük azt.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Attól, hogy le lesz aszfaltozva, a két oldala még mindig nyitott lesz. Ha már csináljuk,
akkor egy szép szegéllyel kellene lezárni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Szegély nincs az árajánlatban, csak kőpadka.
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Piroska János képviselő:
Mi lenne, ha a szegély költségét minden lakó vállalná a saját ingatlana előtt. Levélben
megkeresnénk őket és kérnénk, hogy a szegély összegét fizessék be az önkormányzathoz.
Kérdezzük meg a kivitelezőt, hogy a szegélylerakás mennyibe kerülne! 430 folyóméter az
utca, tehát a két oldal 860 méter, ennyi szegélykövet kellene venni.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ott nemcsak szegélykő kell, kell még sóder is és a munkadíj is legalább annyi, mint az
anyagköltség. Húzós dolog, amit szerintem nem fognak bevállalni a lakók.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Viszont a vis maior csak a letúrást és kátyúzást tartalmazza, amivel semmire nem megyünk,
ezt hogy fogjuk beadni az ott lakóknak?!
Szórágy Gyuláné polgármester:
Megkérem a kivitelezőt, hogy számolja ki, hogy a szegély lerakásnak mennyi lenne a
költsége anyaggal együtt méterenként, mert így akkor ki tudjuk számolni, hogy mely
ingatlantulajdonosnak mennyi hozzájárulást kellene fizetni.
A polgármester ezután telefonon ajánlatot kért a két oldali szegélyre, ennek költsége 4.500
Ft + ÁFA/folyóméter, azaz 5.715 Ft/folyóméter.
A képviselők ezután úgy döntöttek, hogy mégsem fordulnak a lakókhoz, hanem a szegélyt
a 2016. évi startmunka mintaprogram keretében kívánják megvalósítani.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Két éve azt is kértük az ott lakóktól, hogy a páros oldalon lakók a vízelvezetést úgy oldják
meg, hogy az udvarukból ne az útra, hanem az árokba folyjon a víz, de sokan ezt sem tették
meg.
Az Árpád utca aszfaltozásával kapcsolatban ezután egyhangúlag, 7 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozat született:
129/2015.(IX.21.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Árpád utca
aszfaltozásával kapcsolatban a vis maior saját erő összegét megnöveli
2.900.650 Ft-tal, így az utca 4 méter szélességben 4,5 cm aszfaltréteget kapna
teljes egészében.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezőnél
kezdeményezzen fizetési halasztást, hogy a fenti összeget csak a jövő évben
kelljen kifizetni.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon, és arról a testületnek számoljon be.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
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Szórágy Gyuláné polgármester:
A vis maior pályázattal kapcsolatban még annyit mondanék, hogy számolgattunk és úgy
néz ki, hogy nem lesz szükségünk hitelfelvételre, mert egyből benyújthatjuk a számlákat.
Viszont ha esetleg előbb mégiscsak ki kell fizetni azokat, és csak utána tudjuk benyújtani,
akkor pályázat megelőlegező hitelre lesz szükségünk, de akkor majd dönteni kell az
ügyben.
6. Szüreti mulatság
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
A plakátok már kint vannak, 2 órakor indul a felvonulás, 5 órakor zenél a Váci Ifjúsági
Fúvószenekar, 8 órától pedig kezdődik a bál, ahol este 10 órakor fellép a Két zsivány.
Tudna esetleg valaki aggregátort szerezni, mert a zenekarnak szüksége lenne egyre a
felvonulásnál. Kellene még kocsikat szerezni, illetve azok feldíszítésénél segíteni, a
tornaterembe pedig le kell vinni a táncparkettet, a padokat és az asztalokat.
Kovács Ágnes képviselő:
Mivel pénteken az iskolásoknak is szükségük van a padokra, asztalokra, ezért azokat mi
holnap akkor le is visszük.
Szórágy Gyuláné polgármester ismertette, hogy milyen járművek ígérkeztek részt venni a
felvonuláson.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Akkor én még Berkenyéről megpróbálom elhívni az Omnibuszt és még egy traktort
utánfutóval. Több berkenyeivel is beszéltem, akik jönni akarnak a felvonulásra.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A mennyasszonynak lesz hintó, ahogy szokott, elméletileg a lovasok is jönnek majd, de
őket nem hívtuk, mert ők egymásnak szoktak szólni.
Kelemen Gyuláné képviselő:
A felvonulók meg lesznek vendégelve?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Természetesen, sült csirkecomb lesz töltéssel, kenyérrel, savanyúval, illetve pogácsa és
szőlő is lesz. Egyébként eső esetén a kultúrházban lesz a fúvószenekar koncertje, a
tornateremből pedig vasárnap délelőtt kellene visszahurcolkodni, hogy utána ki lehessen
takarítani.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Természetesen jövünk segíteni, és a családommal együtt ott leszünk a takarításnál is.
Tombola lesz?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Idén nem terveztük, nem gyűjtögettem, mert más segítségem sincs ebben. Ráadásul sok idő
elmegy a tombolahúzással is.
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Kelemen Gyuláné képviselő:
Pedig tombola mindenképp kellene, max. nem lesz olyan sok ajándék.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Hát, ha szeretnétek, akkor valakinek meg kell keresni a vállalkozókat és ajándékokat kell
gyűjteni.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Akkor ezt én bevállalom. Gondolom a képviselők is adnak ajándékot.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Örülnék, ha a tornaterem díszítésénél is segítenétek pénteken 2 órától.
Zverkó Pál képviselő:
Laczkovszki Richárd fuvarozóval pedig beszélni kellene, mert az ő kis teherautójával
levihetnénk a táncparkettet péntek délután mondjuk fél 4-kor.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor a tombolát Mariann te intézed, ide a hivatalba is hozhatják az ajándékokat, pénteken
pedig akkor 2-től díszítés, vasárnap 10 órától pedig visszapakolás és takarítás, amiben
várom a képviselők segítségét.
Napirend után
Kovács Ágnes képviselő:
Az iskolában 6 radiátor nem működik, folynak, cserélni kellene őket.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Javaslom, hogy jelezzétek a szolgáltatónak.
Kovács Ágnes képviselő:
A piszuárok csatornára kötését is meg kellene oldanunk, mert sok a szennyvíz és emiatt már
a fal is potyog. Talán már valami cső is szét van csúszva, de amíg nincs kiszippantva a víz,
nem tudnak mit csinálni. Barcsay Mihály is volt lent megnézni, és azt mondta, hogy a wc
szennyvízcsövére kellene rákötni a piszuárokét, és akkor csak a wc-ben kellene felverni a
mozaiklapokat.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A KLIK-nek nincs egy szakembere, akitől szakmai tanácsot lehetne kérni?
Kovács Ágnes képviselő:
Szerintem nincs, beszéltem Nagyné Barna Orsolyával és ő azt mondta, hogy ez nem
karbantartási munka, a tulajdonosnak kell elvégeztetni.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A KLIK küldjön egy vízvezeték szerelőt, aki megnézi, hogy mi is a baj és mi lenne a
megoldás.
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Kelemen Gyuláné képviselő:
A bolt előtt le kellene vágatni a füvet, mert már nagyon nagy, és ne csúfóskodjunk már a
szüretikor.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A tulajdonos dolga lenne lenyíratni, de majd megcsináltatom.
Miután egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, Szórágy Gyuláné polgármester
megköszönte a részvételt és az ülést 19 óra 58 perckor berekesztette.
k.m.f.
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