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

Nógrád Község Képviselő-testületének 2015. október 27-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,
Nyilas Kálmánné bizottsági tag,
Nyíri Zoltánné bizottsági tag.

Napirend előtt:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Napirend:
1. A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosításának megtárgyalása,
elfogadása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
2. Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megtárgyalása,
elfogadása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
3. Kommunális adóról szóló rendelet megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
4. Alpolgármester választása titkos szavazással, eskütétel, tiszteletdíjának
megállapítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
5. Beszámoló a bizottságok munkájáról
Előadó: Bizottságok elnökei
6. Gépjármű üzemeltetési szabályzat
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
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7. Egyebek
Hozott határozat: 134/2015.(X.27.) – 145/2015.(X.27.) képviselő-testületi határozat
Hozott rendelet volt: 8/2015.(X.28.) önkormányzati rendelet a temetőkről és temetési
tevékenységről
9/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa támogatás helyi
szabályairól
10/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról
Zárt ülés nem volt.
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Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Nógrád Község Képviselő-testületének 2015. október 27-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,
Nyilas Kálmánné bizottsági tag,
Nyíri Zoltánné bizottsági tag.
Szórágy Gyuláné polgármester üdvözölte a megjelent képviselőket és meghívott
vendégeket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, így azt 17 óra
11 perckor megnyitotta. Kérte a képviselőket, hogy 3. napirendi pontnak vegyék fel a
kommunális adó rendelet megtárgyalását, illetve 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 Varga Zoltán és Piroska János
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.
Piroska János képviselő:
Vadász György bádogos küldött már árajánlatot? Illetve mi van a tornaterem felmérésével?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Igen, ma kaptuk meg az árajánlatát, a tornateremhez pedig hozni akar magával egy
szakértőt, de az sajnos még eddig nem ért rá eljönni vele.
Piroska János képviselő:
Az iskola gazdasági bejáratánál van egy sodrott levelű fűz, amelyet szintén ki kellene
vágni, vagy legalább megtisztítani, mert sok rajta a kiszáradt, veszélyes ág. Az óvoda
bejáratánál lévő betontömbök elbontása meg lesz oldva?
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Igen, ma kaptam árajánlatot, a három bejárót 70.000 Ft+ÁFA összegért távolítják el.
Piroska János képviselő:
A startmunka mintaprogramba nem lehetne beletenni az iskolai parkoló és buszforduló
kialakítását? Mert jó lenne, szükség lenne rá.
Kovács Ágnes képviselő:
Maximálisan egyetértek, az iskola a falu legnagyobb intézménye még sincs ott biztonságos
parkolási lehetőség.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Majd megpróbáljuk beletenni a programba.
Zverkó Pál képviselő:
Dr. Kricsfalvi Anitával mi a helyzet?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Kaptunk tőle egy választ, melyben megvásárlásra ajánlja fel a „jól bejáratott” üzletét, de ezt
majd máskor beszéljük meg.
Zverkó Pál képviselő:
A múltkor lemondtunk a tiszteletdíjunkról, hogy abból az óvoda konyhájára terítőket és
evőeszközöket lehessen venni. Nem lehetne ezt ugyanígy csinálni a mikulás csomagokkal?
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Majd az ülés végén térjünk vissza erre a napirendre.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ismertetném a szüreti bál elszámolását. Bevételünk a báli belépőből, tombolából, illetve a
költségvetésbe betervezett összegből származott, összesen 577.913 Ft. Kiadásunk volt a
Két zsiványra, a zenekarra, borra, üdítőre, a felvonulók megvacsoráztatására és
karszalagokra 529.419 Ft összegben, illetve még nem ismerjük a szerzői jogdíj összegét,
valamint az eszközök szállításának díját. Jelenleg a maradványunk 48.494 Ft, de ebből még
ki kell fizetni az eddig nem ismert költségeket.
A polgármester az ismertetett számadatokat tartalmazó iratot a képviselőknek bemutatta, az
a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Kelemen Gyuláné képviselő:
A költségvetésbe tervezett induló 400.000 Ft hol van?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az már csak 200.000 Ft, mivel 200.000 Ft elment a cibakházi látogatás buszköltségére, és
ez az összeg szerepelt a bevételeknél, amelyet ismertettem .
Piroska János képviselő:
Akkor gyakorlatilag nullára futott ki a rendezvény.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Kucsera Balázsék új látványterveket küldtek a hivatal épületének homlokzatára festendő
címerekről, mely 350.000 Ft-ba kerülne áfástul. Kétféle módszerrel tudják elkészíteni, vagy
felfestik a homlokzatra vagy lemezre nyomtatják és azt rakják fel.
Piroska János képviselő:
Inkább festve legyen, mert az együtt érik a fallal.
Zverkó Pál képviselő:
Az se baj, ha csak tavasszal készül el.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Most nincs is rá pénzünk, de akkor majd a jövő évi költségvetésbe betervezzük és tavasszal
megcsináltatjuk.
Ezután az óvodavezető is bemutatta az óvoda homlokzatára tervezett falfestés látványtervét.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A szigetelési munkák során kiderült, hogy a villámhárító és annak felülvizsgálata a
hivatalnál is problémás, így kértem be két árajánlatot. Az egyik árajánlatot attól a cégtől
kaptam, amelyik az óvodában is elvégezte ezt a feladatot, az ő ajánlatuk közel 500.000 Ftról szól, a másik ajánlatot pedig a kivitelező cég egyik alvállalkozója adta, ők 250.000 Ftért végzik el ezt a munkát. Mindenképpen minél előbb meg kell csináltatnunk a
villámhárítót, mert addig nem tudják beburkolni azt a részt, és nem tudnak továbbhaladni.
Zverkó Pál képviselő:
Lássunk műszaki tartalmat az árajánlatokhoz, hogy ki mit csinál ezért az összegért.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A fedezet is problémás, mivel már minden tartalékot kimerítettünk.
Piroska János képviselő:
Van itt villámhárító, igaz nem tudjuk, hogy működik-e. Intézze a kivitelező, hogy az
működőképes legyen, miért nem vette ezt is figyelembe a pályázatíráskor!
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
És mi van, ha a kivitelező nem vállalja és pénzünk sincs, akkor ki vállalja a felelősséget?
Piroska János képviselő:
Ha az utolsó érintésvédelmi jegyzőkönyv arról szól, hogy a villámhárító működik, akkor a
kivitelező állítsa helyre az eredeti állapotot.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Viszont ha nem volt ellenőrzés, akkor nem mondhatjuk, hogy működőképes volt.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A régi villámvédelem sosem volt felülvizsgálva, mert sosem volt rá pénz.
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Zverkó Pál képviselő:
Ennek a beruházásnak úgy kellett volna megvalósulnia, hogy ne hozzon pluszköltségeket
az önkormányzatnak. Extra profitot el kell felejteni a kivitelezőnek, és akkor meg lehet
oldani a dolgot.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezt a héten le kell rendezni, akkor holnap gyertek el és nézzétek meg.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Előbb beszélj a kivitelezővel, hogy egyáltalán bevállalja-e.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Rendben, akkor beszélek a kivitelezővel, aztán hívlak titeket a hogyan továbbról.
Piroska János képviselő:
Szép dolog, hogy pályázatok nyertek az önkormányzatnak és jelentős összegből
megújulhatnak önkormányzati épületek, de sajnos a nem megfelelő körültekintés miatt
tetemes költségeket hozott az önkormányzatnak is a kivitelezés.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Örülni kellene, hogy egyáltalán fel tudjuk újítani az intézményeinket, hisz mikor volt rájuk
utoljára ennyi pénz költve?! Most fel lesznek újítva az épületek és egy pár évig megint nem
lesz rá gondunk.
Piroska János képviselő:
Nem is ezzel van a baj, hanem azzal, hogy nincs pénzünk. A kivitelező legyen bizalommal
felénk és adjon haladékot, hogy a jövő évi költségvetésből fizethessük ki a villámvédelmi
munkálatokat! Egyezkedjen a polgármester! ÖNHIKI-re nem kaptunk semmit?
Szórágy Gyuláné polgármester:
A benyújtott 8 millió Ft-tal szemben 1.800.000 Ft-ot kaptunk óvodai feladatokra, a
fűtésszámla kifizetésére.
Piroska János képviselő:
Ezek szerint adtak is, meg nem is. A fűtéshez kapcsolódóan módosítani kell a
szerződéseket, hiszen szigetelés és új kazánok vannak, látni akarjuk a megtakarítást.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Már meg is beszéltem a szolgáltatóval egy találkozót november 5-én 17 órára.
Piroska János képviselő:
Teljeskörű kimutatást akarok látni mindkét intézményre vonatkozóan!
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A mit miből lehetne megoldani kérdéshez kapcsolódóan az óvodavezető biztosan nagyon
hálás lenne, ha egy havi tiszteletdíj lemondásotokkal támogatnátok az óvodai bejárók
viacolorozásának költségei, de erre majd visszatérünk az ülés végén.
Zverkó Pál képviselő:
Miért írtad a beszámoló végén, hogy kevés volt a segítség a szüreti felvonuláskor?
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Mert több is lehetett volna! Sajnos a rossz idő betett.
A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és a következő határozat született:
134/2015.(X.27.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási
kötelezettséget megszünteti:
107/2015.(VIII.25.);
108/2015.(VIII.25.);
109/2015.(VIII.25.);
110/2015.(VIII.25.);
111/2015.(VIII.25.);
112/2015.(VIII.25.);
113/2015.(VIII.25.);
114/2015.(VIII.25.);
115/2015.(VIII.25.);
116/2015.(VIII.25.);
117/2015.(VIII.25.);
118/2015.(VIII.25.);
119/2015.(VIII.25.);
120/2015.(VIII.25.);
121/2015.(VIII.25.);
122/2015.(VIII.25.);
123/2015.(VIII.25.);
124/2015.(VIII.25.);
125/2015.(IX.21.); 126/2015.(IX.21.); 127/2015.(IX.21.); 128/2015.(IX.21.);
129/2015.(IX.21.); 130/2015.(X.15.); 131/2015.(X.15.); 132/2015.(X.15.);
133/2015.(X.15.);
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolási kötelezettség megszüntetését a
nyilvántartáson vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
A szüreti felvonulás és bál pénzügyi elszámolását a testület szintén egyhangúlag, 7 igennel,
0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
135/2015.(X.27.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2015. évi Szüreti
Mulatság elszámolását az alábbiak szerint fogadja el.
Bevételek az előterjesztésben foglalt részletezés szerint
577.913 Ft
Kiadások az előterjesztésben foglalt részletezés szerint
529.419 Ft
Maradvány
48.494 Ft
A testület felkéri a polgármestert, hogy a maradvány összegéből a
fuvarköltségek és szerzői jogdíjak költségét fizesse ki, amennyiben a
kifizetések után is marad meg pénzeszköz, azt a tartalékkeretbe kell helyezni.
A testület felkéri a polgármestert, hogy az átcsoportosításról gondoskodjon.
Határidő: 2016.02.28.
Felelős: polgármester
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Szórágy Gyuláné polgármester:
A villámvédelemmel kapcsolatos munkálatok elvégzéséről pedig egyeztetek a
kivitelezővel, megpróbálom elérni, hogy a jövő évi költségvetésből fizethessük ki azt, ha
mégis fizetni kell.
A polgármester javaslatát a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta az alábbiak szerint:
136/2015.(X.27.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy azon legszükségesebb villámvédelmi munkálatok
tekintetében, amelyek a munka továbbhaladásához szükségesek egyeztessen a
kivitelezővel és kérje meg a munkák kivitelezésére. Amennyiben az
önkormányzatnak mégis költsége merülne fel a munkálatokkal kapcsolatban,
akkor az a 2016. évi költségvetésből fizethető ki.
Határidő: azonnal és 2016. február 28.
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
A hivatal és óvoda homlokzatára történő festés költségeit pedig betervezzük a jövő évi
költségvetésbe és tavasszal elkészíttetjük azokat.
A polgármester javaslatát a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta és a következő határozatot hozta:
137/2015.(X.27.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a falfestéssel
kapcsolatban azt javasolja, hogy csak 2016. tavaszán valósuljon meg.
A testület felkéri az óvodavezetőt, hogy az ismertetett látványterv szerint az
óvoda épületére festéssel valósuljon meg az elképzelés.
A hivatal esetében a községháza homlokzatára szintén festéssel kerüljön
elhelyezésre a két címer és a községháza felirat.
A testület felkéri az intézményvezetőt és a polgármestert, hogy a falfestések
díját a 2016. évi költségvetésbe tervezze be.
Határidő: 2016. május 30.
Felelős: intézményvezető és polgármester
Napirend:
1. A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosításának megtárgyalása,
elfogadása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
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Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A járási hivatal temető ellenőrzést tartott nálunk, melynek során hiányosságokat tártak fel.
Hiányolták pl. hogy nincs kiírva a temető nyitvatartása és ez a rendeletben sem szerepel.
Mivel a temetőnk mindig nyitva van, nem gondoltuk, hogy ezt le kell fektetni, de akkor
most ezt is beleírjuk a rendeletbe. A növények ültetésének rendjét sem szabályoztuk eddig,
de akkor mostantól ezt is belevesszük. Azt írtuk, hogy sírra egy méternél magasabb
növényt nem lehet ültetni és a sír rendben tartása mindenkinek saját feladata. Padok
elhelyezéséről, fák, bokrok ültetéséről az önkormányzat dönt, a sírhasználat pedig 40 évre
terjed ki.
Piroska János képviselő:
A sírhely 40 éves megváltását soknak tartom, nem lenne elég 30 év? Illetve a védendő sírok
közé javaslom felvenni Bényi Endre kántor tanító és Csáki József esperes plébános sírját.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A 40 évre szóló megváltással a hozzátartozók pénztárcáját akartuk kímélni. Ha
változtatunk, akkor felszólításokat kell kiküldenünk mindenkinek. Az említett két személy
szerepeltetése a rendeletben véleményem szerint megoldható.
Piroska János képviselő:
Akkor maradjon a 40 év.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Ebben a rendeletben csak az van, hogy mit kell a polgároknak tenni, de mit tesz az
önkormányzat, neki mi a feladata?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Gondozza a temetőt, nyírja a füvet.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az önkormányzat feladatát a központi jogszabályok írják elő, a rendeleteink pedig arra
vonatkoznak, hogy mi a polgárok feladata. A rendeletet a lakosság tudomására kell hozni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Lekicsinyítjük és minden háztartásba kiküldjük.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Többen jelezték, hogy a temető előtti fák nagyon lelógnak és összekarcolják az ott parkoló
autókat. Le kellene gallyazni őket.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Majd megcsináltatom.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A rendeletbe akkor még beleírjuk a két védendő sírhelyet, ezzel a kiegészítéssel
elfogadjátok azt?
A kiegészített temetői rendeletet a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással elfogadta és ezzel megalkotta a 8/2015.(X.28.) önkormányzati rendeletét a
temetőkről és temetési tevékenységről.
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Rendelet egy példánya jegyzőkönyvhöz csatolva.
2. Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megtárgyalása,
elfogadása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Minden évben újra kell szabályozni ezt a rendeletet, meg kell határozni a rászorulók körét
és a feltételeket. 38 m3 tűzifára adtuk be igényünket, de csak 29 m3-t kaptunk. A kapott
tűzifa szétosztása a Szociális Bizottság feladata lesz, a kérelmeket november 20-ig kell
beadni az érintetteknek. Ha esetleg tudtok olyan személyről, aki a rendeletben
meghatározott körbe nem fér bele, viszont szüksége lenne segítségre, jelezzétek és akkor az
önkormányzat költségére nekik is adhatunk tüzelőt. Az a baj egyébként a szociális
tűzifával, hogy azt ölfaként kapjuk az erdészettől, és akinek igazán szüksége van rá, annak
a hasított lenne a legnagyobb segítség. Esetleg az önkormányzat saját költségén
felvágattathatná azt, hogy megkönnyítsük a rászorulók dolgát.
Nyilas Kálmánné bizottsági tag:
A rendelet 6.§. (2) bekezdésének szövege, mely arról szól, hogy a kapott fa csak saját
használatú lehet, nem lehet eladni stb., hiányzik a kérelem nyomtatványról, javaslom, hogy
a nyilatkozatok részbe írjuk be!
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Rendben, beleírjuk.
Zverkó Pál képviselő:
A 7.§. szerint a bizottság december 7-ig dönt és 20 nap múlva kapják meg a fát az
érintettek. Le kellene csökkenteni a 20 napot, hogy még karácsony előtt mindenképp ki
legyen osztva. Módosítsuk a kiszállítási időt 15 munkanapra vagy döntsünk december 7.
előtt.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Javaslom, hogy módosítsuk akkor a kiszállítási időt 15 munkanapra.
A módosított rendeletet a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással elfogadta és ezzel megalkotta a 9/2015. (X.28.) önkormányzati rendeletét
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól.
Rendelet egy példánya jegyzőkönyvhöz csatolva.
3. Kommunális adóról szóló rendelet megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Semmi változás nincs az előző rendeletünkhöz képest, csak a Kormányhivatal
megállapította, hogy a megfogalmazásaink nem pontosak, ezért van szükség az új
rendeletre. Az adó mértéke évi 10.000 Ft marad, ha a testület nem kíván rajta változtatni, és
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az eddigi mentességek, kedvezmények továbbra is fennállnak. El kellene fogadni az új
rendeletet, mivel a hatályba lépés előtt 30 nappal ki kell hirdetni azt.
A napirendhez kapcsolódó kérdés, észrevétel nem hangzott el, a rendeletet a testület
egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és ezzel megalkotta
10/2015. (X.28.) önkormányzati rendeletét a magánszemélyek kommunális adójáról.
Rendelet és tervezet szó szerint megegyezik.
Rendelet egy példánya jegyzőkönyvhöz csatolva.
4. Alpolgármester választása titkos szavazással, eskütétel, tiszteletdíjának
megállapítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
1 év telt el a választások óta, de alpolgármestert még nem sikerült választani. Én ismételten
Varga Zoltánt szeretném javasolni, mert ő aktívan segít nekem a rendezvényeknél is.
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.
Kovács Ágnes képviselő:
1 éve húzódik az alpolgármester választás, pedig mi már javaslatot is tettünk Piroska János
személyére. Ő nyugdíjas, jobbára a faluban tartózkodik és tudna segíteni, ahogy már eddig
is tette.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Mindenki segítségét köszönöm, de Varga Zoltán az, akiben bizalmam van.
Zverkó Pál képviselő:
Ezek szerint a többiek felé nincs bizalmad?!
Szórágy Gyuláné polgármester:
Van, de olyan nincs, mint a Varga Zoltánban. Mindenki segíti a munkámat és ezt
köszönöm, de alpolgármesterként őt tudom elképzelni.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Ez már nem a bizalomról szól, kicsit a falu érdekét is nézni kellene, mert már büntetés fog
jönni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Én már 4 féle verziót javasoltam, de nektek semmi sem volt jó.
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Kelemen Gyuláné képviselő:
Viszont legalább fél éve már csak ez az egy verzió van, és büntetés fog jönni. Akkor vissza
kell menni az előző verziókhoz és ha más nincs, legyen két alpolgármester.
Kompromisszumot kell kötni a falu érdekét nézve.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Amikor javasoltam, hogy legyen két alpolgármester, mereven elzárkóztatok, azt mondtátok,
szó nem lehet róla. Mivel Varga Zoltán az Ügyrendi Bizottság elnöke, kérem a másik két
bizottsági tagot, hogy bonyolítsa le a titkos szavazást.
Szórágy Gyuláné polgármester 18 óra 57 perckor szünetet rendelt el, amely alatt
lebonyolították a titkos szavazást.
19 óra 11 perckor az ülés folytatódott.
Zverkó Pál 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:
Ismételten megállapítom, hogy javaslatomat titkos szavazás során 2 fő támogatta, nem lett
minősített többség, így alpolgármester nem került megválasztásra, amit nagyon sajnálok. A
képviselő-testület tehát titkos szavazással az alábbi határozatot hozta az ügyben:
138/2015.(X.27.) 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
Zverkó Pál képviselő:
Zoltán csak annyi, nem téged akarnak, minket nem akarnak.
Szórágy Gyuláné polgármester:
4 javaslatom is volt, de egyet sem támogattatok.
Zverkó Pál képviselő:
A mi javaslatunkat egyszer sem mondtad.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Ez igaz, mert Piroska János nemcsak segítene, hanem irányítana is.
Piroska János képviselő:
Az alpolgármester feladatát a polgármester határozza meg, nincs fejre növés. Ha
polgármester akartam volna lenni, akkor indulok a választáson, de nem tettem. Eddig is
önzetlenül tettem a dolgomat a közért, ezután is fogom, hisz ezért lettem képviselő. Viszont
nagyon rossz a hozzáállásod, és a mentalitásod, ha attól érzel valaki iránt bizalmat, hogy
segített egy rendezvényen.
Kovács Ágnes képviselő:
Nevetséges, hogy ez alapján választasz.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ágnes, te hány rendezvényen segítettél?
Kovács Ágnes képviselő:
Ha jó polgármester lennél, akkor a közmunkások pakolnának, nem mi. Nő létemre nem
fogok pakolni és cipekedni, nem azért lettem képviselő.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A rendezvénynaptár elfogadásakor azt mondtátok, hogy az egész képviselő-testület legyen
beírva a rendezvényekhez felelősnek, mert mind segíteni fogtok.
Kelemen Gyuláné képviselő:
És szoktunk is.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A te polgármesterséged alatt János hány évig nem volt alpolgármester, mert a testület nem
fogadta el az általad javasolt személyt?!
Piroska János képviselő:
De aztán elfogadták.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Persze, mert azok a képviselők lemondtak és az újak fogadták el őt.
Piroska János képviselő:
Én nem akarok mindenáron alpolgármester lenni, de a falu fejlődését kellene szem előtt
tartani.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Haladni kellene előre, nincs bajunk Varga Zoltánnal, de szerintünk nem alkalmas a
feladatra. Mi is mindenhol segítünk, szerintem a régi képviselők nem segítettek ennyit.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ezt kikérem a régiek nevében, mert mindig mindenhol ott voltak, segítettek, lehetett rájuk
számítani. Én is örülnék, ha már lenne alpolgármester, de ne személyeskedjünk.
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Kelemen Gyuláné képviselő:
A lényeg, hogy épüljön, szépüljön, haladjon a falu, más polgármester összetenné a kezeit,
ha ilyen képviselői lennének!
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ez fordítva is igaz, ti is örülhettek, hogy ilyen polgármesteretek van!
Zverkó Pál képviselő:
Így van, mi el is fogadtuk, hogy Zsuzsa a falu vezetője és együtt akarunk vele dolgozni.
5. Beszámoló a bizottságok munkájáról
Előadó: Bizottságok elnökei
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
1 év eltelt, a bizottságok sokat dolgoztak. A szociális bizottság munkája behatárolt, hiszen
ők a beérkezett kérelmekről döntenek, a pénzügyi bizottság pedig a nagyobb döntéseket
készíti elő a testületnek. Mert a fontosabb kérdéseket igenis minden oldalról körül kell
járni, meg kell vizsgálni, beszélni, hogy mi lenne a megfelelő döntés. Nem tudom, hogy
van-e hozzáfűznivalótok a beszámolókhoz.
Piroska János képviselő:
Eldöntöttem, hogy én ezentúl csöndben leszek, mosolygok, szavazok, részt veszek a
rendezvényeken és ennyi. Mert az a lényeg, hogy törvényesen részt vegyünk az üléseken,
törvényesen szavazzunk, a többi dolog, hogy mi rossz a faluban, vagy, hogy mit és hogy
kellene megoldani, nem kell, hogy érdekeljen minket. Nem fogom ezentúl a fejemet törni,
nem fogok javaslatokat adni, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Te félreértettél engem, én örülök, ha segítetek és köszönöm a munkátokat. Csak azt
mondtam, hogy a bizalmam leginkább a Zoliban van.
Zverkó Pál képviselő:
Szerintem az Ügyrendi Bizottság beszámolója nem teljesen fedi a valóságot, mert az
adótartozás már az ügy tárgyalásakor be volt fizetve.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Rendben, akkor átfogalmazom.
Árpásné Schlenk Judit jegyző ismertette a módosítást: „A megadott határidőben a képviselő
befizette az adótartozását „ szövegrész helyébe az alábbi szöveg helyes: A képviselő már az
ülés megtartása előtt megfizette az elmaradt adótartozását.
Kovács Ágnes képviselő:
A szociális bizottságnak lehet, hogy többet kellene ülésezni, mert nem tudunk semmit pl. a
Sportegyesületről, a Tornaterem Alapítványról, illetve az egészségügyi területről.
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Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A civil szervezetek és az alapítványok minden évben egyszer beszámolnak az éves
munkájukról, tevékenységükről, abból meg lehet őket ismerni. Az egészségügyi helyzetről
meg beszámoltatjuk majd a védőnőt és orvosokat, a bizottság kidolgozhatja, hogy milyen
szempontokra terjedjen ki a tájékoztatás.
Kelemen Gyuláné képviselő:
A pénzügyi bizottság nem jól gazdálkodott, sokat költöttünk. Jó lenne, ha a költségvetésbe
jobban belelátnánk. Én úgy gondolom, hogy jól működik a bizottság, szükség volt rá, mert
így már előre sok mindent meg tudunk beszélni, előkészíteni az ülésekre. Reméljük a
programjaink haladni fognak és nyerjük a pályázatokat!
Szórágy Gyuláné polgármester:
Én nagyon köszönöm minden bizottsági tag munkáját, mert tényleg hasznos a segítségük,
csak így tovább.
A bizottságok munkájáról szóló beszámolókat, az ügyrendi bizottság beszámolójának
módosításával, a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta és az alábbi határozat született:
139/2015.(X.27.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzati
bizottságok munkájáról – az ülésen elhangzott Ügyrendi és
Vagyonnyilatkozatot kezelő Bizottság beszámolójának módosításával – szóló
beszámolókat elfogadja.
A testület felkéri a bizottságokat, hogy az SZMSZ-ben foglalt feladataik
ellátásáról folyamatosan gondoskodjanak.
Határidő: értelemszerű
Felelős: bizottságok elnökei
6. Gépjármű üzemeltetési szabályzat
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tegnap a pénzügyi bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot, így átadom a szót az
elnöknek.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta, hiszen a buszunk már megérkezett, sok a feladat és a betartanivaló. A
kiküldött szabályzat mintát átnéztük, szükségünk van elsősorban egy sofőrre, aki egyben
karbantartó - műszaki felügyelő is lenne, kell útnyilvántartás stb. Több javaslat is
elhangzott, és a bizottság a napirendet elnapolásra javasolja, amíg a felmerült kérdések le
nem tisztázódnak. Szeretnénk, ha a buszt mindenki használná, a falu javát szolgálná, a
garázs is már meg van rendelve. Nem szeretnénk sofőrt állományba felvenni, csak
megbízással alkalmazni. Sok kérdés vár még tisztázásra a szabályzattal kapcsolatban.
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Horváth Erzsébet óvodavezető:
Az óvodába nem lehetne felvenni egy karbantartót? Ő aztán a sofőr funkciót is elláthatná.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke:
Az pluszköltség lenne, hiszen ki kellene termelni a bérét és erre nincs pénzünk.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor a bizottság elnapolásra javasolja a napirendet.
A bizottság javaslatát a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással elfogadta és a következő határozatot hozta:
140/2015.(X.27.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gépjármű
üzemeltetési szabályzatának megtárgyalását és elfogadását tartalmazó
napirend megtárgyalását a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság
javaslatára a következő ülésre elnapolja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a bizottság által megtárgyalt
szempontok szerint az anyagot készítse elő és terjessze újra a bizottság, illetve
a testület elé.
Határidő: értelemszerű és legközelebbi ülések
Felelős: polgármester
7. Egyebek
- Dr. Kovács István szolgálati lakással kapcsolatos ügye
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A bizottság ezt a napirendet is tárgyalta, így ismét átadom a szót az elnöknek.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ezzel az üggyel kapcsolatban is az a véleményünk, hogy még alaposan körül kell járni,
utána kell nézni dolgoknak, így ezt a napirendi pontot is elnapolásra javasoljuk, amíg
letisztázódnak dolgok.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor ezt a napirendet is elnapoljuk, ha egyetértetek.
A napirend elnapolásával a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással egyetértett és az alábbi határozat született:
141/2015.(X.27.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Dr. Kovács István
háziorvos bérlő szolgálati lakás felújítási költségeinek bérleti díjban történő
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érvényesítéssel kapcsolatos napirendjének megtárgyalását a Pénzügyi,
Gazdasági és Fejlesztési Bizottság javaslata alapján elnapolja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a bizottság által megtárgyalt
szempontok szerint az anyagot készítse elő és terjessze újra a bizottság, illetve
a testület elé.
Határidő: értelemszerű és legközelebbi ülések
Felelős: polgármester
- Óvodában fák kivágása
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az óvoda felújítása kapcsán kiderült, hogy elég sok elöregedett fa van az óvoda udvarán,
amik már az épületet is rongálják, ezért az óvodavezető fakivágási kérelmet nyújtott be.
Horváth Erzsébet óvodavezető:
Muszáj lenne kivágni már ezeket a fenyőket, mert tönkreteszik az épületet, helyettük pedig
buxust, tujafenyőket és gömbtujákat ültetnénk. Természetesen az ellenállás már
megkezdődött, a szülők aláírásokat gyűjtenek. Az egyik apuka a csonkolást javasolja.
Nyíri Zoltánné óvonő:
Szerintem a csonkolt fák nem nyújtanának szép látványt, mi is sajnáljuk a fenyőket, de
igenis kárt tesznek az épületben, és ha már végre sikerült felújítani, vigyázzunk rá. Más
növényzettel pótolnánk a kivágott fákat, és az új arculat nagyon barátságos lenne. Egy
megcsonkolt fából a gyerekek, csak a törzset látnák.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Ki kell vágni a fákat, sokkal szebb lesz ott minden és az épületre is vigyázunk.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
El kell dönteni, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos támogatja-e az óvodai fák
kivágását.
Zverkó Pál képviselő:
Olyan döntést sosem tudunk hozni, ami mindenkinek jó lenne. Ki kell vágni a fákat.
Az óvodai fakivágást a testület 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 2 tartózkodással támogatta
és a következő határozat született:
142/2015.(X.27.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete tulajdonosi
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Angyalvár Óvoda a kérelemben megjelölt
és a vázrajzon szereplő 9 db fenyőfát és 5 db tuját az óvoda udvarából
kivágjon. A testület elfogadja, hogy a kivágott fák helyére 9 db buxust, 5 db
tujafenyőt és 6 db gömbtuját az intézmény az óvoda udvarán pótol.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot az érintetteknek küldje
meg, és a végrehajtásról gondoskodjon.
Határidő: azonnal és értelemszerű
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Felelős: polgármester
- Gerhát János és társai területvásárlása
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Mindenki megkapta Gerhát János és társainak beadványát, melyet a pénzügyi bizottság
szintén tárgyalt.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke:
Három szomszéd adta be a kérelmet, mindegyik a telke végén lévő területet szeretné
megvásárolni. Az eladásnak költségei vannak, mivel először meg kell osztatni a területet,
amit a vevőknek kellene fizetni. Nem zárkózunk el a területek eladásától, de először
egyeztetni kell arról, hogy ki vállalja a felmerülő költségeket.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
1575 m2-nyi területről van szó és a bizottsági ülésen 100 Ft/m2 árról beszéltünk. A
megosztási költség és a telekalakítási díj elég magas, a területek esetében kb. 190.000 Ft
lenne, amit a kérelmezőknek kellene viselni. A 100 Ft/m2-es árat és a megosztási költségek
kérelmezők általi viselését elfogadhatónak tartjátok?
Szórágy Gyuláné polgármester:
A tegnapi bizottsági ülésen elhangzott, hogy ez a terület egy olyan kertrészlet, amiből
építési telek sosem lesz, mivel úttal nem közelíthető meg. Tehát telekáron sosem lehet
eladni. Én a 100 Ft/m2-es árat javasolnám, illetve, hogy a területeik arányában viseljék a
telekalakítási költségeket.
Piroska János képviselő:
Ők szeretnék megvenni a területet, a vétellel megnagyobbodik a területük, értékesebbé
válik ezáltal, hisz lesz egy egységes nagy területük. Így a 100 Ft/m2-es árat nem tartom
reálisnak, túl alacsony.
Villányi Péterné képviselő:
Arról biztosan tud, hogy ott régen homokbánya volt, és semmi nem terem meg rajta.
Szórágy Gyuláné polgármester:
János akkor javasolj más árat!
Piroska János képviselő:
Én csak észrevételt tettem, majd a testület dönt. Más lenne a helyzet, ha az önkormányzat
akarná eladni a területet.
Zverkó Pál képviselő:
Jelenleg mi van ott?
Villányi Péterné képviselő:
Semmi, üresen álló terület.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Ez akkor sem építési telek, nem adhatjuk olyan áron!
Piroska János képviselő:
Az önkormányzat vagyonával akkor is gazdálkodni kell! Értéknövelő tényező egy ilyen
terület megszerzése, mert nagyobb lesz a kérelmező telke.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Akkor javasolj egy eladási árat!
Piroska János képviselő:
Nem tudok mondani, csak védem az önkormányzati vagyont. Nem akarok én lenni a fekete
bárány. A vezetők sem herdálhatják el az önkormányzati vagyont. Kellet volna felvázolni
egy kiindulási összehasonlítási alapot.
Piroska János még többször hozzászólt és kifogásolta, hogy a bizottsági ülésen elfogadott
100Ft-os négyzetméterenkénti ár nem megfelelő, amit Ő is megszavazott.
Szórágy Gyuláné polgármester:
De mondj egy árat, mert telekáron akkor sem adhatjuk, és mindenki ismeri a területet, és
tudja hogy az ár egy telekkel össze sem hasonlítható. Van egy javaslat, amit meg kell
szavaztatni, mondj akkor egy másikat is.
Piroska János képviselő:
Ez az eladás ÁFA köteles?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Nem.
Piroska János képviselő:
Legyen mondjuk 100.000 Ft/db plusz a költségek és nem érhet minket kritika.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Akkor nem lenne jobb a 200 Ft/m2? Mert nem egyformák a területek.
Zverkó Pál képviselő:
Kínáljuk fel 200 Ft/m2-ért és ha nem kell, akkor marad a telek.
Piroska János képviselő:
Ezt a földvásárlást is ki kell függeszteni?
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Nem, mert ez belterület.
Piroska János képviselő:
Senki pénztárcájában nem akarok kotorászni, de az önkormányzatnak szüksége van minden
forintra. Azt gondolom, nem kérünk horribilis összeget, ha 200 Ft/négyzetméteres ár kerül
megállapításra.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Módosító javaslatként elhangzott a 200 Ft/m2-es telek ár, plusz a megosztással járó
költségek vállalása, aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze!
A javaslatot a testület 3 igennel, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással nem fogadta el, a
javaslat nem kapta meg a szükséges támogatást, tehát döntés nem született.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A pénzügyi bizottság javaslata a 100 Ft/m2-es ár, plusz a költségek vállalása, aki ezzel
egyetért kézfelemeléssel jelezze!
A pénzügyi bizottság javaslatát a testület 2 igennel, 0 ellenszavazattal és 5 tartózkodással
elvetette, így tehát döntés itt sem született.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Döntés nem született, én pedig majd megkeresem az érintetteket, hogy a 200 Ft/m2-es árat
elfogadják-e.
- Horváth Katalin külterületi lakott hely elnevezése
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Idén már volt egy ilyen ügyünk. Horváth Katalin kosárfonó a családjával a Forrásokban
építkezett és szeretnének oda bejelentkezni, viszont ehhez címet kell adni az ingatlannak..
Kérelmet nyújtott be és javaslatként a Forrás dűlő 1. számot nevezte meg.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Lakhatási engedélyt szeretnének kérni, de csak akkor kapnak, ha címe van az ingatlannak.
Piroska János képviselő:
A földhivatali térképészeti bejegyzésétől eltérni nem nagyon lehet, ezért is javasolták
gondolom a Forrás dűlőt.
A javasolt elnevezést a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta és a következő határozatot hozta:
143/2015.(X.27.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja Horváth
Katalin kérelmét, és a Nógrád 2072. hrsz-ú zártkerti lakott hely hivatalos
nevét Nógrád, Forrás dűlő 1. megnevezéssel állapítja meg.
A testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a címet fenti elnevezéssel a
nyilvántartáson a használatbavételi engedély megérkezését követően vezesse
át.
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.
Határidő: értelemszerű, illetve azonnal
Felelős: jegyző és polgármester
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- Idősek napja
Szórágy Gyuláné polgármester:
A bizottsági ülésen beszéltünk róla, hogy az Idősek Napja december 16-án, szerdán lesz és
ugye előtte az idősek egy kis csomagot szoktak kapni az önkormányzattól. Tavaly már
döntöttetek arról, hogy idén 65 éves kortól járjon a csomag, de javaslom, hogy 63 éves
kortól kapják azt, hogy aki már tavaly kapott, idén se maradjon ki. Jövőre aztán majd 64
éves kortól adjuk azt, két év múlva pedig eljutunk a 65 éves korig, legyünk fokozatosak,
hogy ne legyen sértődés. A szociális keretünk kb. 2.000 Ft/csomagos természetbeni juttatást
tesz lehetővé, ami kb. 390 fő időset és tartósan beteget érint, valamint az intézményi
dolgozókat, így összesen kb. 450 db csomag lenne. Az Idősek Napján pedig szokásunkhoz
híven vacsorát is adunk.
Piroska János képviselő:
Én lemondanék a csomagomról egy rászoruló javára.
Kovács Ágnes képviselő:
Én is.
Zverkó Pál képviselő:
Egyszerűbb, ha ti adjátok oda valakinek, akinek gondoljátok.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Erre akkor meg van a pénzünk?
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Igen, és ezt a pénzt csak ilyen célra lehet felhasználni.
Az Idősek Napjával és a csomaggal kapcsolatban a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
144/2015.(X.27.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a rendezvénytervben
foglaltaknak megfelelően 2015. december 16-án délután Falukarácsonyt és
Idősek Napját kíván tartani.
A., Felkéri a polgármestert, hogy minden településen lakó 63 év feletti lakost
a rendezvényre hívjon meg, és ott köszöntse őket műsorral és minden
megjelentet lásson vendégül.
B., Felkéri a polgármestert, hogy minden 63 év feletti és fogyatékkal élő
személyt természetbeni juttatásként részesítsen kb. 2.000 Ft értékű
ajándékcsomagban karácsony előtt. A végrehajtás során felmerülő költségeket
a rendkívüli települési támogatásra szánt keretösszegből kell fedezni.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
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Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az intézményeinkbe járó gyermekek mikulás csomagja szintén természetbeni juttatásként
mehetne a szociális keretünkből, javaslatot kérek, hogy milyen értékűek legyenek a
csomagok.
Szórágy Gyuláné polgármester:
122 iskolás és 32 óvodás gyerek kapna csomagot.
Kovács Ágnes képviselő:
Ez úgyis csak egy jelképes dolog, legyen mondjuk 500 Ft/csomag.
A javaslatot a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
támogatta és a következő határozat született:
145/2015.(X.27.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete rendkívüli települési
támogatás természetbeni formájában 500 Ft értékű mikulás csomagban
részesít minden helyi intézménybe járó óvodást és általános iskolást.
A testület felkéri Horváth Erzsébet intézményvezetőt, hogy a határozat
végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: legkésőbb 2015. december 5.
Felelős: Horváth Erzsébet intézményvezető
- Tiszteletdíj lemondások
Szórágy Gyuláné polgármester:
A múlt ülésen beszéltünk róla, hogy szeretnétek tudni, hogy kinek mennyi felhasználható
tiszteletdíja van még, úgyhogy ismertetném. Egy hónapra bruttó 28.589 Ft jár.
Szórágy Gyuláné polgármester képviselőnként ismertette, hogy kinek mennyi tiszteletdíja
van még.
Kovács Ágnes képviselő:
Az iskola fénymásolóját megint javíttatni kell, így egy havi tiszteletdíjamat felvenném erre
a célra.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Esetleg az óvodai bejárók viacolorozását nem tudnátok támogatni?
Piroska János képviselő:
Javaslom, hogy mindenki gondolja végig, hogy mire szeretné fordítani a tiszteletdíját és
majd legközelebb megbeszéljük.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Így van, mindenki gondolja át. Én pl. a bolt előtti korlátot is szeretném felújítani, mert
hiányoznak róla lécek és ronda. Majd utánajárok, hogy ez mibe kerülne.
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Villányi Péterné képviselő:
Én két havi tiszteletdíjamat az orvosi rendelő előtetőjének kicserélésére szeretném fordítani.
Nyilas Kálmánné bizottsági tag:
A művelődési ház kistermének az ajtaja nagyon rossz állapotban van, azt is ki kellene
cserélni!
Horváth Erzsébet óvodavezető:
Az óvodában kicserélésre kerültek az ajtók, meg kell nézni, hátha valamelyik passzol.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Én két darab 6x3 méteres sátrat is szeretnék venni az önkormányzati rendezvényekhez.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Horváth Erzsébet óvodavezető akkor mérje fel, hogy az óvodai bejárókhoz mennyi
viacolorra lenne szükség és akkor a következő ülésen ezt is megbeszéljük.
Kovács Ágnes képviselő:
Az iskola igazgató asszony írt egy levelet október közepén az iskola felújítása kapcsán,
szeretném, ha ez a levél ismertetve lenne a testülettel. Úgy érezzük, hogy az iskola
mostohagyerekként van kezelve, pedig az önkormányzat a tulajdonos. Sok a probléma az
iskolában.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Azért nem terjesztettük elő, mert még nincs, amit a felvetésekre válaszoljunk,
megoldásként javasoljunk. Egyeztetések folynak a piszuárok ügyében, a fűtési szerződéssel
kapcsolatban és a KLIK-kel is.
Szórágy Gyuláné polgármester felolvasta Babatiné Márton Márta igazgató levelét.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A parkoló kialakítást esetleg majd a jövő évi Startmunka mintaprogram keretében lehetne
megcsinálni.
Zverkó Pál képviselő:
A parkoló kialakításhoz csak az árkot kell lecsövezni, hogy be lehessen temetni.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Ki kellene számolni, hogy mennyi csőre lenne szükség.
Piroska János képviselő:
KPM útról van szó, ezért be kellene jelenteni nekik, hogy parkolót szeretnénk kialakítani
és, hogy mit szólnak hozzá.
Zverkó Pál képviselő:
Mi lenne, ha híddal bevezetnénk az iskola udvarba az autókat és ott parkolnának. Gyeprács
téglát raknánk le, hogy megmaradjon a zöld terület.
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Piroska János képviselő:
Én javaslom, hogy keressük meg a KPM-et, kérjük ki a véleményüket, aztán mérjük fel,
hogy mennyi csőre, földre, zúzott kőre lenne szükség, és ez mennyibe kerülne.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Utánanézünk.
21 óra 30 perckor Horváth Erzsébet és Nyíri Zoltánné elhagyták az üléstermet.
Kovács Ágnes képviselő:
A tornaterem alapítvány működését szeretnénk jobban átlátni, mert sem mi, sem a szülők
nem tudják, hogy az oda befolyó pénz mire van költve. Szeretnénk, ha beszámolnának,
hogy mire fordítják a bevételeket, hiszen az 1%-os adó felajánlások leginkább az iskolás
gyerekek szüleitől érkeznek.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Minden tavasszal be szoktak számolni.
Piroska János képviselő:
Az alapítvány működése teljesen nyílt, bárki, bármikor betekinthet. Az iskola, ha úgy
gondolja, kezdeményezheti, hogy bekerüljön a kuratóriumba.
Kovács Ágnes képviselő:
Semmit nem tudunk erről az alapítványról, szeretnénk megismerni a működését.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Rendben.
Piroska János képviselő:
A tó körül nem sikerült kitúrni a biciklis út vonalát, hiába jött a gép, mert nagyon puha volt
a talaj.
Piroska János ismertette a lehetséges megoldásokat.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor az árkot és a vápát megcsináltatjuk a markolóval, a nyomvonalhoz pedig bérelünk
egy bobcat-et.
Kelemen Gyuláné képviselő:
A főúton lévő kátyúkkal mi a helyzet?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Levelet írtunk, fényképeket is küldtünk.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Ideiglenesen nem lehetne betont önteni belé?! Mert nagyon balesetveszélyes.
Zverkó Pál képviselő:
Buszfordulóval mi a helyzet?
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Jövőre megcsináljuk a Startmunka keretében.
Kelemen Gyuláné képviselő:
A Keresztes családot fel kellene szólítani, hogy a volt TSZ irodánál lévő buszmegállónál
vágják már le a kilógó gallyakat, mert nem lehet a buszmegállóban állni tőlük.
Miután egyéb kérdés, észrevétel nem volt Szórágy Gyuláné polgármester megköszönte az
aktív részvételt és az ülést 21 óra 55 perckor berekesztette.
k.m.f.

Szórágy Gyuláné
polgármester

Varga Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő

Árpásné Schlenk Judit
jegyző

Piroska János
jegyzőkönyv hitelesítő

