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

Nógrád Község Képviselő-testületének 2015. október 15-én Nógrádon
megtartott rendkívüli üléséről.

Ülés helye:

Községháza Nógrád

Jelen vannak: Szórágy Gyuláné polgármester
3 fő képviselő: Kelemen Gyuláné, Varga Zoltán, Villányi Péterné.
Árpásné Schlenk Judit jegyző
Meghívott vendég: Ludányi Ákos
Napirend:
1. Községháza felújítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
2. Garázs vásárlása gépkocsinak
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
3. 2016-os startmunka mintaprogram
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

Napirenden kívüli hozzászólások
Hozott határozat: 130/2015.(X.15.) – 133/2015.(X.15.) képviselő-testületi határozat
Hozott rendelet nem volt.
Zárt ülés nem volt.
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Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Nógrád Község Képviselő-testületének 2015. október 15-én Nógrádon
megtartott rendkívüli üléséről.

Ülés helye:

Községháza Nógrád

Jelen vannak: Szórágy Gyuláné polgármester
3 fő képviselő: Kelemen Gyuláné, Varga Zoltán, Villányi Péterné.
Árpásné Schlenk Judit jegyző
Meghívott vendég: Ludányi Ákos
Szórágy Gyuláné polgármester üdvözölte a megjelent képviselőket és meghívott vendéget,
a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, így azt 17 óra 05 perckor
megnyitotta. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a rendkívüli ülést elsősorban a községháza
felújítása 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 Kelemen Gyuláné és Villányi
Péterné személyében. A javasolt személyeket kérdésre a testület egyhangúlag elfogadta.
Napirend:
1. Községháza felújítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
A községháza szigetelése kapcsán felvetődött néhány halaszthatatlan feladat, amelyeket
meg kell valósítanunk. Ahhoz, hogy maradandó legyen a szigetelés, mindenképpen meg
kell csinálni a stukatúrt, az ereszcsatornát és a vízelvezetést. Ha felhatalmaztok, kérek be
árajánlatokat az anyagokra, a kivitelezőt pedig megkérem, hogy ezeket a munkálatokat is
végezzék el, vállalják be a munkadíjat. Az ereszcsatorna cseréje kapcsán megkeresném
Vadász György bádogost, aki az óvodában is elvégezte ezt a munkát, a csöveket pedig
ismét a kerepesi cégtől venném, ahogy az óvodánál is. Az épület konyha felőli sarokrészét
is meg kell erősíteni, mert nagyon meg van repedve.
Ludányi Ákos:
Azt S alakú acélkapcsokkal lehetne összefogatni és az reméljük megállítja a repedést.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Meghatározhatnánk egy összeghatárt, amennyibe bele kellene férni az anyagköltségnek,
mert akkor a kapott árajánlatoknál dönthet majd a polgármester.
Kelemen Gyuláné képviselő:
A bádogos gondolom ugyanazon az áron dolgozik, mint az óvodánál, csak kevesebb lesz a
folyóméter, így őt nyugodtan megbízhatjuk.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
A vízelvezetéshez pedig akkor a kerepesi cégtől vesszük meg az anyagot. A kivitelezővel
pedig közlöm, hogy a bádogosmunkát és az anyagot biztosítjuk, a többit oldja meg. Az
anyagköltség szerintem 300-350.000 Ft-ból ki fog jönni.
Ludányi Ákos ismertette, hogy mely munkákhoz milyen anyagokra van szükség.
Árpásné Schlenk Judit jegyző ezután ismertette a meghozandó határozat tartalmát, melyet a
testület egyhangúlag, 4 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott és az
alábbi határozatot hozta:

130/2015.(X.15.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a községháza
pályázatához kapcsolódóan az alábbi munkák elvégzését tartja indokoltnak:
- régi tanácsháza épületének utca és udvari oldalán csatorna kicserélése és
csapadékvíz elvezetése,
- régi tanácsháza udvar felőli részén a stukatúr kijavítása,
- régi tanácsháza utca felőli részén oromfal bádogozása,
- új épület konyhai részénél a sarok megerősítése.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a bádogozási munkák elvégzését
Vadász György vállalkozótól rendelje meg.
Felkéri továbbá, hogy a csapadékvíz elvezetéshez szükséges csöveket
vásárolja meg.
A többi munkák esetében az anyagok beszerzését az önkormányzat vállalja,
de annak költsége nem lehet több 350.000 Ft + ÁFA összegnél.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy egyeztessen a kivitelezővel
annak érdekében, hogy a szükséges munkákat munkadíj felszámítása nélkül
végezze el. Az épülethez kapcsolódó többletköltségeket többletbevételből és
tartalékból kell fedezni.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon, és arról a testületnek számoljon be, szükség esetén
kezdeményezzen átcsoportosítást.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
17 óra 25 perckor Ludányi Ákos elhagyta az üléstermet.
2. Garázs vásárlása gépkocsinak
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
Holnap délután két órára megyek a buszért, ezért kértem be árajánlatokat mobilgarázsra.
Három ajánlat érkezett, a Tájfun System Kft. bruttó 851.400 Ft-os ajánlatot küldött, a Lani
Építő Kft. ajánlata 540.000 Ft + ÁFA, a Bomstal Kft. pedig 257.000 Ft-ért vállalja a garázs
elkészítését.
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Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Minőségben nagy különbségek vannak?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Nem tudom, horganyzott acéllemezből lenne.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Az a lényeg, hogy szárazon legyen a busz.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Úgy gondolom, hogy a célnak a 257.000 Ft-os garázs is megfelel. A garázs 3x6 méteres,
hátrafelé lejtő tetővel, a hátsó magasság 2,8 méter, elől 3,06 méter, a bejárati magasság
pedig 2,9 méter. Ezt a garázst is a Művelődési Ház udvarán helyeznénk el a polgárőrök
garázsával együtt.
A Bomstal Kft. mobilgarázsra adott ajánlatát a testület egyhangúlag, 4 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozat született:
131/2015.(X.15.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a falubusz tárolására
mobil garázst kíván vásárolni a Bomstal Kft-től bruttó 257.000 Ft értékben.
A kifizetés fedezete többletbevétel.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon, arról a testületnek számoljon be, és az átcsoportosításról
gondoskodjon.
Határidő: azonnal,
átcsoportosítás
Felelős: polgármester

értelemszerű

és

a

legközelebbi

költségvetési

3. 2016-os startmunka mintaprogram
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
Két startmunka program tervezetet nyújtottunk be a Munkaügyi Központhoz. Az egyik
arról szól, hogy folytatjuk a megkezdett munkálatokat, a tó körül kerékpárosút kialakítását.
Idén meg kell csinálnunk a nyomvonalat, és fel kell rakni a kulét. A pályázatban 5 fő
foglalkoztatását vállaltam és ez 2016.03.16-tól tartana 2016.12.31-ig. 120.000 Ft lehet az
egy főre eső költség, melynek tartalmazni kell a munkabért, járulékokat és anyagköltséget.
Szórágy Gyuláné polgármester részletesen ismertette a költségeket és a biciklis út
kialakításának jelenlegi állását.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
A másik pályázat belterületi közút karbantartására irányulna és szintén 5 főt
foglalkoztatnánk, igaz csak október 31-ig. Ennek a pályázatnak a keretében az Árpád
utcában az út két oldalára K szegélyt raknánk le.
Polgármester asszony részletesen ismertette ezen pályázat költségeit is.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Az Árpád utca lakói közül többen szeretnének az útba kötést megcsináltatni saját
költségen. Ha lenne egy kikalkulált ár, akkor szórólapokat lehetne bedobálni a házakhoz
tájékoztatásként, hogy mindenki eldönthesse, hogy szeretné-e.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Kivel lenne megcsináltatva és miből?
Kelemen Gyuláné képviselő:
A közmunkásokkal talán betonból. Egyébként többen fel vannak háborodva az utcában,
amiatt, hogy az útfelújításkor az egyik lakónak megcsinálták aszfaltból a bekötést.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Gondolom azért, mert kifizette.
Kelemen Gyuláné képviselő:
De az nem az önkormányzat aszfaltjából van elvéve?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Biztos, hogy nem. Nekünk az út nagysága alapján négyzetméterre jött az árajánlat,
gondolom ők kérték, hogy csinálják meg nekik a bejárót, amiért fizetniük kellett. Ezt bárki
megbeszélhette volna a kivitelezővel, aki hajlandó erre pénzt áldozni.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ha esetleg aszfaltból szeretnétek a bekötőket, akkor most kellene megcsináltatni, amíg le
nem vonulnak a gépekkel.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Szerintem aszfaltból nem szeretnék. Majd felszólításokat is kellene kiküldeni az utcában,
hogy tisztítsák ki a hídgyűrűket, mert sokaknak szinte teljesen teli van földdel és emiatt
sem tud rendesen elfolyni a víz.
Varga Zoltán képviselő:
Nem tartozik ide, de a Váci utcában a kanyar fölött akkora kátyúk vannak, hogy már
nagyon balesetveszélyesek. Azokkal nem tudnánk valamit kezdeni?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Felveszem a KPM-mel a kapcsolatot, de nem tudom, mikor lesz abból valami. A
startmunka mintaprogram keretében megvalósítandó feladatokat akkor elfogadjátok?
A startmunka mintaprogramra benyújtott két pályázati anyagot a testület egyhangúlag, 4
igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és a következő határozatokat
hozta:
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132/2015.(X.15.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja a 2016. évi
közfoglalkoztatási startmunka mintaprogram pályázat „Helyi sajátosságokra
épülő közfoglalkoztatás” témában „Nógrádi vár megközelíthetősége
kerékpárúttal kombinált turistaút kialakításával II. ütem” elnevezéssel, ráépülő
program megvalósulással.
A pályázat tartalmazza:
- viacolor járdaépítést a tó körül 820 m2-en.
A pályázat keretében 1 fő kőműves szakmunkás és 4 fő segédmunkás
közfoglalkoztatását biztosítjuk 2016. március 16-tól 2016. december 31-ig. A
pályázat összköltsége: 5.698.672 Ft, ebből bér és járulékköltség 4.628.496 Ft,
munka- és védőruházat költsége: 52.642 Ft, munkába járással kapcsolatos
utazási költség: 113.039 Ft, kis értékű tárgyi eszközök: 33.170 Ft, nagy értékű
tárgyi eszközök: 451.717 Ft, beruházási költségek: 419.608 Ft.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

133/2015.(X.15.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja a 2016. évi
közfoglalkoztatási STARTMUNKA MINTAPROGRAM pályázat „Belterületi
közutak karbantartása” témában „Nógrád Árpád utca karbantartása”
elnevezéssel, mintaprogram megvalósulással.
A pályázat tartalmazza az Árpád utcában 430 m hosszan, az út két oldalán
„K” szegély elhelyezését.
A pályázat keretében 5 fő segédmunkás közfoglalkoztatását biztosítjuk
2016.03.16-tól 2016.10.31-ig.
A pályázat összköltsége: 4.512.268 Ft, ebből bér és járulékköltség: 3.378.800
Ft, munka- és védőruházat: 11.113 Ft, kis értékű tárgyi eszközök: 124.421 Ft,
beruházási költségek: 997.934 Ft.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kelemen Gyuláné képviselő:
Az Árpád utca végébe nem lehetne betetetni egy villanyoszlopot, mert arra felé már nagyon
sötét van és a hajnalban, illetve késő este buszmegállóhoz igyekvőknek segítség lenne.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Árajánlatot kell kérni az ÉMÁSZ-tól, majd intézem.
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Miután egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, Szórágy Gyuláné polgármester
megköszönte a részvételt és az ülést 18 óra 28 perckor berekesztette.
k.m.f.

Szórágy Gyuláné
polgármester

Kelemen Gyuláné
jegyzőkönyv hitelesítő

Árpásné Schlenk Judit
jegyző

Villányi Péterné
jegyzőkönyv hitelesítő

