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

Nógrád Község Képviselő-testületének 2015. november 5-én Nógrádon
megtartott rendkívüli üléséről.

Ülés helye:

Községháza Nógrád

Jelen vannak: Szórágy Gyuláné polgármester
5 fő képviselő: Kelemen Gyuláné, Kovács Ágnes, Piroska János, Varga
Zoltán, Villányi Péterné.
Árpásné Schlenk Judit jegyző
Napirend:
1. Flórián parkkal és játszótérrel kapcsolatos költségek megtérítése a Nógrád Szíve
Hagyományőrző Baráti Kör Egyesületnek
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
2. Tiszteletdíj lemondások
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
3. Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatási Társulási Tanács és
Szolgálat névmódosítása, nyilatkozat 2016. január 1-jétől történő
feladatellátásról
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző

Napirenden kívüli hozzászólások
Hozott határozat: 146/2015.(XI.05.) – 151/2015.(XI.05.) képviselő-testületi határozat
Hozott rendelet nem volt.
Zárt ülés nem volt.
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Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Nógrád Község Képviselő-testületének 2015. november 5-én Nógrádon
megtartott rendkívüli üléséről.

Ülés helye:

Községháza Nógrád

Jelen vannak: Szórágy Gyuláné polgármester
5 fő képviselő: Kelemen Gyuláné, Kovács Ágnes, Piroska János, Varga
Zoltán, Villányi Péterné.
Árpásné Schlenk Judit jegyző
Szórágy Gyuláné polgármester üdvözölte a megjelent képviselőket, a jelenléti ív alapján
megállapította, hogy az ülés határozatképes, így azt 18 óra 15 perckor megnyitotta.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a rendkívüli ülést elsősorban a Nyugat-Nógrád
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatási Társulás névmódosítása 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 Kovács
Ágnes személyében. A javasolt személyeket kérdésre a testület egyhangúlag elfogadta.
Napirend:
1. Flórián parkkal és játszótérrel kapcsolatos költségek megtérítése a Nógrád Szíve
Hagyományőrző Baráti Kör Egyesületnek
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
A napirend keretében Szórágy Gyuláné polgármester ismertette a képviselőkkel, hogy a
Nógrád Szíve Egyesületnek milyen jellegű és mekkora összegű kiadásai voltak a Flórián
park és játszótér pályázattal kapcsolatban és kérte a testületet, hogy járuljon hozzá, hogy
ezek kifizetésre kerüljenek az egyesület részére.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezentúl az önkormányzat fizeti majd a folyamatosan felmerülő víz- és villanyköltségeket is.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Milyen villanyköltség van?
Szórágy Gyuláné polgármester:
A parkban lévő kandellábereknek külön mérőjük van, és a számla a Nógrád Szíve
Egyesületnek jön.
A testület a költségek megtérítését egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta és az alábbi határozat született:
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146/2015.(XI.05.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete engedélyezi, hogy a
tartalékkeret terhére kifizetésre kerüljenek a Flórián park és játszótér
kialakításával kapcsolatos Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör
Egyesület részéről felmerült költségek. A költségek összege 258.775 Ft,
amely az áram és vízbekötési költségeket tartalmazza, pénzforgalmi jutalékot,
valamint áram és vízdíjat.
A testület engedélyezi továbbá, hogy az ezután felmerülő áramdíj, vízdíj és
hitelkamat költsége negyedévente számlamásolat és banki kivonat alapján az
egyesületnek megtérítésre kerüljön.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester
2. Tiszteletdíj lemondások
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az elmúlt ülésen megbeszéltük, hogy mindenki átgondolja, hogy mire szeretné a
tiszteletdíját fordítani.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Ki lett már számolva, hogy az óvodai bejárók viacolor költsége mennyi lenne?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Igen, felmérték. 125 m2 térkőre lenne szükség, ami 286.000 Ft-ba kerül, 138 db
szegélykőre van szükség, melynek az ára 75.000 Ft, tehát ez együtt 361.000 Ft és ehhez
kell még cement, sóder és homok. Minimum 500.000 Ft-ba kerülni fog a bejárók
viacolorozása. Ha mindenki lemond két havi tiszteletdíjról, akkor már a kő ára megvan.
A képviselők ezután megbeszélték, hogy ki mire szeretné a tiszteletdíját felajánlani,
felhasználni, Zverkó Pál képviselő pedig telefonon nyilatkozott tiszteletdíj lemondásairól.
A tiszteletdíj lemondásokkal kapcsolatban egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással a következő határozat született:
147/2015.(XI.05.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete engedélyezi, hogy a
képviselők által lemondott képviselői tiszteletdíjak (járulékkal növelt
összegben) az alábbiak szerint kerüljön felhasználásra:
A, óvodai bejáratokhoz viacolor vásárlása
- Kelemen Gyuláné
2 havi
- Kovács Ágnes
2 havi
- Piroska János
2 havi

57.178 Ft
57.178 Ft
57.178 Ft
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- Varga Zoltán
- Villányi Péterné
- Zverkó Pál
Összesen:

2 havi
2 havi
2 havi

57.178 Ft
57.178 Ft
57.178 Ft
343.068 Ft

B, iskolai piuszárok szennyvízrendszerre kötése
- Kelemen Gyuláné
1 havi
- Kovács Ágnes
2 havi
- Piroska János
1 havi
- Varga Zoltán
1 havi
- Villányi Péterné
1 havi
- Zverkó Pál
1 havi
Összesen:

28.589 Ft
57.178 Ft
28.589 Ft
28.589 Ft
28.589 Ft
28.589 Ft
200.123 Ft

C, faluközponti korlátra kerítéslécek vásárlása
- Kelemen Gyuláné
3 havi
- Piroska János
1 havi
- Varga Zoltán
1 havi
- Zverkó Pál
1 havi
Összesen:

85.767 Ft
28.589 Ft
28.589 Ft
28.589 Ft
171.534 Ft

D, orvosi rendelő bejáratához előtető készítése
- Villányi Péterné
2 havi
Összesen:

57.178 Ft
57.178 Ft

E, sátor vásárlása
- Kelemen Gyuláné
- Piroska János
- Zverkó Pál
Összesen:

28.589 Ft
28.589 Ft
28.589 Ft
85.767 Ft

1 havi
1 havi
1 havi

F, Nagyboldogasszony Alapítvány támogatása
- Piroska János
2 havi
- Zverkó Pál
1 havi
Összesen:

57.178 Ft
28.589 Ft
85.767 Ft

G, Evangélikus Egyház támogatása
- Varga Zoltán
- Villányi Péterné
- Zverkó Pál
Összesen:

1 havi
1 havi
1 havi

28.589 Ft
28.589 Ft
28.589 Ft
85.767 Ft

H, Polgárőr Egyesület támogatása
- Varga Zoltán
- Villányi Péterné
Összesen:

1 havi
1 havi

28.589 Ft
28.589 Ft
57.178 Ft

I, Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása
- Varga Zoltán
1 havi
Összesen:

28.589 Ft
28.589 Ft

5

Képviselő-testületi tiszteletdíj lemondás összesen:

1.114.971 Ft

A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon, a felhasználásról számoljon be, és átcsoportosításra tegyen
javaslatot.
Határidő: azonnal és 2015. február 28.
Felelős: polgármester
Kelemen Gyuláné képviselő:
A parkban minden adventi hétvégén megrendezésre kerülő karácsonyi programokhoz a
szociális keretből nem lehetne 50.000 Ft felhasználni? Abból vennénk a tea és a
sütemények hozzávalóit, amivel a jelenlévőket vendégelnénk meg. Nem tudom pontosan
mennyi lesz a költség, majd hozunk számlákat.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A rendkívüli települési támogatás természetbeni keretéből kifizethető az összeg.
A javaslatot a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
támogatta és az alábbi határozatot hozta:
148/2015.(XI.05.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az adventi készülődés
és a falukarácsony alkalmával süteménnyel és teával kívánja megvendégelni a
résztvevőket. Ennek költségét a rendkívüli települési támogatás természetbeni
keretéből kell fedezni.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
Kovács Ágnes képviselő:
Az Idősek Napja rendezvényt mikor fogjuk tartani?
Szórágy Gyuláné polgármester:
December 16-án szerdán délután 3 órától a sportcsarnokban szeretnénk.
Kovács Ágnes képviselő:
Mi lesz a műsor? Mert az idősek nem szeretik, ha túl hosszú.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Nem lesz hosszú, az óvodások, iskolások, néhány zeneiskolás fog szerepelni, a kórus
elénekel 3 dalt és a Nógrád Szíve táncol egy rövidet.
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Kovács Ágnes képviselő:
A vacsora honnan lesz?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az óvoda konyháján fogják főzni. Egyébként a 63 éven felülieknek járó csomag
kihordásához kérném majd a segítségeteket.
3. Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatási Társulási Tanács és
Szolgálat névmódosítása, nyilatkozat 2016. január 1-jétől történő feladatellátásról
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Nógrád Község Önkormányzata a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat a NyugatNógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatási Társulási Tanács által működtetett
Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat által látja el jelenleg.
Az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi
CXXXIII. törvény meghatározza, hogy ezen feladatokat ellátó szervezeteknek milyen
nevet kell viselniük 2016. január 1-jétől. Mind a társulási tanács, mind a szolgálat esetében
a Gyermekjóléti és Családsegítő névrész helyébe Család és Gyermekjóléti névrész lép.
A névmódosítás érvényességéhez az összes társult önkormányzat képviselő-testületének
határozata szükséges. Kérem tehát a képviselő-testületet, hogy a névmódosítások ügyében
fogadja el a szükséges határozatokat.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 136.§.(9)
bekezdése rendelkezik arról, hogy a települési önkormányzatnak 2015. október 31-ig felül
kell vizsgálnia a családsegítés, illetve gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának
módját, szervezeti kereteit és a megkötött szerződést. November 30-ig dönteni kell arról,
hogy 2016. január 1-jétől hogyan történik a feladatellátás, hogy a döntések 2016. január 1ig átvezetésre kerüljenek. Hivatalunk, illetve önkormányzatunk részéről az eddigi
szolgáltatóval kapcsolatos munkavégzés során semmilyen probléma nem merült fel, ezért
javaslom, hogy a továbbiakban is ezen szolgálat által történjen a feladatellátás, a jól bevált
gyakorlaton ne változtassunk.
A jegyző ezután részletesen ismertette a meghozandó határozatok tartalmát, és kérte a
képviselő-testület döntését.
A képviselők egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatokat hozták:
149/2015.(XI.05.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 136.§ (9)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a családsegítés, illetve a
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 2016. január 1-től történő ellátásával
kapcsolatban az alábbiak szerint nyilatkozik:
Nógrád Község Önkormányzata az önkormányzat területén kötelezően
ellátandó család- és gyermekjóléti alapfeladatokat 2016. január 1-től továbbra
is a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatási Társulásban
(2645 Nagyoroszi, Fő út 1.), annak intézményével, a Nyugat-Nógrád
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal, illetve a 2016. január 1-től
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érvényes új nevén, a Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal
(2645 Nagyoroszi, Ady E. út 17.) kívánja ellátni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az erről szóló
szándéknyilatkozat aláírására.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: polgármester
150/2015.(XI.05.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes szociális és
gyermekjóléti tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII.
törvény rendelkezései a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgáltatási Társulási Tanács 2015. szeptember 29-én a névmódosítás
ügyében hozott döntésével összhangban, a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és a
Családsegítő Szolgálat névmódosítását az alábbiak szerint fogadja el.
A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat neve 2016. január
1-től Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgálatra módodul.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az
érdekelteket értesítse, és a módosítással kapcsolatos iratokat írja alá.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: polgármester
151/2015.(XI.05.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes szociális és
gyermekjóléti tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII.
törvény rendelkezései alapján a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgáltatási Társulási Tanács névmódosítását az alábbiak
szerint fogadja el:
A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatási Társulási
Tanács neve 2016. január 1-től Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Társulási Tanácsra módosul.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az
érdekelteket értesítse, és a módosítással kapcsolatos iratokat írja alá.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: polgármester
Napirenden kívüli hozzászólások
Szórágy Gyuláné polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az óvoda fakivágásokkal
kapcsolatban megindult az ellenállás, a szülők aláírásokat gyűjtenek. A képviselők ezzel
kapcsolatban úgy nyilatkoztak, hogy fenn kívánják tartani az óvodai fakivágás ügyében
hozott határozatot.
A polgármester beszámolt a Startmunka mintaprogram ellenőrzéséről, annak részleteiről,
az ellenőr pozitív véleményéről.
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Miután egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, Szórágy Gyuláné polgármester
megköszönte a részvételt és az ülést 19 óra 25 perckor berekesztette.
k.m.f.

Szórágy Gyuláné
polgármester

Kelemen Gyuláné
jegyzőkönyv hitelesítő

Árpásné Schlenk Judit
jegyző

Kovács Ágnes
jegyzőkönyv hitelesítő

