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

Nógrád Község Képviselő-testületének 2015. december 14-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
Érdeklődők: Kárpáti-Kelemen Katalin
Zverkó Pálné.

Napirend előtt:
1. Közmeghallgatás
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Napirend:
1. Közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet és közösségi színterek
használatáról szóló szabályzat megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
2. Nógrád Község Önkormányzatának 2016. évi munkaterve
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
3. 2016. évi rendezvénynaptár
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
4. Tájékoztató Nógrád Község Önkormányzatának III. negyedéves gazdálkodásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
5. Gépjármű üzemeltetési szabályzat elfogadása és a gépjárművezetővel kapcsolatos
határozat meghozatala
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
6. Alpolgármester választása titkos szavazással, eskütétel, tiszteletdíjának
megállapítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
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7. Egyebek
Hozott határozat: 152/2015.(XII.14.) – 165/2015.(XII.14.) képviselő-testületi határozat
Hozott rendelet volt: 11/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet a közművelődési
feladatok ellátásáról
Zárt ülés nem volt.
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Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Nógrád Község Képviselő-testületének 2015. december 14-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
Érdeklődők: Kárpáti-Kelemen Katalin
Zverkó Pálné.
Szórágy Gyuláné polgármester üdvözölte a megjelent képviselőket és érdeklődőket, a
jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, így azt 16 óra 18 perckor
megnyitotta. Elmondta a képviselőknek, hogy az Egyebek napirendi pont keretében milyen
alpontokat javasol megtárgyalni. A polgármester ezután javaslatot tett a meghívóban
szereplő napirendi pontok megtárgyalására, a javaslattal a testület egyhangúlag, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül egyetértett.
A polgármester javaslatot tett két jegyzőkönyv hitelesítőre Kelemen Gyuláné és Kovács
Ágnes személyében. A javasolt személyeket kérdésre a testület egyhangúlag elfogadta.
Napirend előtt:
1. Közmeghallgatás
Mivel egyetlen érdeklődő állampolgár sem jött el a közmeghallgatásra, így ez a napirend
elmaradt.
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tájékoztatásként még elmondanám, hogy az időseknek a csomagok kihordásra kerültek és
a szociális célú tüzifa szétosztása is megkezdődött felgurigázva, a kalodás fát pedig
december 17-én kapják meg az érintettek.
Piroska János képviselő:
Melyik az ellenőrzött ÉMOP-os akadálymentesítéses pályázat?
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Szórágy Gyuláné polgármester:
A védőnői szolgálat és a háziorvosi rendelő akadálymentesítése, amelyek még 2008-ban
valósultak meg. 2014-ben lejárt a fenntartási időszak, így most ellenőrizték ezeket.
Piroska János képviselő:
A KEOP-os pályázat ellenőrzésekor csak a szigetelést nézték, a fűtést nem?
Szórágy Gyuláné polgármester:
A kazáncseréket is nézték.
Piroska János képviselő:
Én a múlt héten lent voltam az óvodánál és szerintem még elég sok a hiányosság, a
tüzelőtároló pl. csak félig van kész, nincs lefedve. Azt gondolom, hogy erről a pályázatról
és a kivitelezéséről teljeskörű tájékoztatást kellene kapnunk. Egy intézménynél biztosítani
kell a zavartalanságot, biztonságosságot. A kivitelező nem végzett jó munkát, a terület
tájkép csata után, a járdák már most mennek szét. Testületileg körbe kellene járni az
intézményeket és megnézni az elvégzett munkákat.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor majd január vagy február elején összeülünk a pályázatíróval, kivitelezővel és
megbeszéljük, hogy mit tartalmazott a pályázat és mi valósult meg. Az ellenőrök egyébként
darabszámra leellenőriztek mindent, ami a pályázatban szerepelt és mindent rendben
találtak.
A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és a következő határozat született:
152/2015.(XII.14.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási
kötelezettséget megszünteti:
134/2015.(X.27.); 135/2015.(X.27.); 136/2015.(X.27.); 137/2015.(X.27.);
138/2015.(X.27.); 139/2015.(X.27.); 140/2015.(X.27.); 141/2015.(X.27.);
142/2015.(X.27.); 143/2015.(X.27.); 144/2015.(X.27.); 145/2015.(X.27.);
146/2015.(XI.05.); 147/2015.(XI.05.); 148/2015.(XI.05.); 149/2015.(XI.05.);
150/2015.(XI.05.); 151/2015.(XI.05.).
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolási kötelezettség megszüntetését a
nyilvántartáson vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Szórágy Gyuláné polgármester:
A KEOP pályázattal kapcsolatban akkor januárban vagy februárban tartunk majd egy
egyeztetős megbeszélést.
A polgármester javaslatával a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
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153/2015.(XII.14.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy a közeljövőben hívjon össze egyeztetést a KEOP
pályázattal kapcsolatban.
Határidő: 2016. február 28.
Felelős: polgármester
Napirend:
1. Közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet és közösségi színterek
használatáról szóló szabályzat megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Előírás a rendelet és szabályzat megalkotása. Részben már eddig is rendeletben
szabályozva volt a használat. Arról szól az egész, hogy a község lakossága hogyan, milyen
módon használhatja, veheti igénybe a közösségi színtereket. A rendelet pedig a kulturális
jogokat részletezi, hogy az Nógrád településen hogyan valósul meg a gyakorlatban.
Piroska János képviselő:
A két egyházközséget is betehetnénk az ingyenes használatba, vagy pedig egyedi elbírálás
alá essenek.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Mivel a részükről ritkán van igény, ezért javaslom az egyedi elbírálást.
Kelemen Gyuláné képviselő:
A Civil Szervezetek Házánál mit takarnak a költségek?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Víz, villany, fűtés.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Javaslom, hogy a civil szervezetek mindig jelentsék be, ha rendezvényt szeretnének, vagy
használni a helységet, hogy ne legyenek ütközések.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A rendelet természetesen előzetes véleményezésre a honlapra is fel volt téve és
beszámozott formában is ki lesz téve, hogy a lakosság tájékozódni tudjon az igénybevételi
lehetőségekről.
A rendeletet a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta és ezzel megalkotta a 11/2015.(XII.15.) önkormányzati rendeletét a
közművelődési feladatok ellátásáról.
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Rendelet és tervezet szó szerint megegyezik.
Rendelet egy példánya jegyzőkönyvhöz csatolva.
2. Nógrád Község Önkormányzatának 2016. évi munkaterve
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A kiküldött munkatervbe betettem a kötelezően tárgyalandó napirendeket, ha valamit még
szeretnétek beletenni, kiegészíthetjük, de véleményem szerint majd az élet úgyis hozza.
Kovács Ágnes képviselő:
Tudom, hogy az iskola már nem az önkormányzathoz tartozik, de az augusztusi ülésen az
iskola is beszámolhatna a tanévkezdésről.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Jó, akkor a napirendet „Tájékoztatás az oktatási intézmények tanévkezdéséről”-re
változtatjuk.
A javaslatot a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
támogatta és az alábbi határozatot hozta:
154/2015.(XII.14.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete
munkatervet az alábbiak szerint fogadja el.

a

2016.

évi

FEBRUÁR 23. (kedd) 1700
1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet megtárgyalása,
jóváhagyása
2. Nógrád Község Önkormányzata közbeszerzési tervének megtárgyalása és
elfogadása
3. Civil szervezetek működési támogatás pályázata
4. Tájékoztató Nógrád község közbiztonsági helyzetéről
5. Önkormányzati Alapítványok felülvizsgálata
6. …………………………………………………………………………………
7. …………………………………………………………………………………
ÁPRILIS 26. (kedd) 1800
1. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási
rendelet megvitatása, elfogadása
2. Civil szervezetek működési támogatás pályázatának elbírálása
3. Tájékoztatás kérése a háziorvos, házi gyermekorvos és a védőnői szolgálat
tevékenységéről
4. …………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………

7

MÁJUS 31. (kedd) 1800
1.
2.
3.
4.
5.

Beszámoló a gyermekek helyzetéről (2015. év)
Beszámoló a közös hivatal 2015. évi munkájáról
Helyi adórendeletek és a talajterhelési díjról szóló rendelet hatályosulása
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
AUGUSZTUS 30. (kedd) 1800

1. Tájékoztatás az oktatási intézmények tanévkezdéséről
2. Beszámoló az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról
3. BURSA HUNGARICA pályázathoz csatlakozás és feltételeinek
megtárgyalása
4. Őszi Vigalom előkészítése
5. ………………………………………………………………………………..
6. ………………………………………………………………………………..
OKTÓBER 25. (kedd) 1700
1. Beszámoló a bizottságok munkájáról
2. ………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………….
DECEMBER 20. (kedd) 1700
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Közmeghallgatás
2017. évi élelmezési norma és térítési díj rendelet megtárgyalása és elfogadása
2017. évi munkaterv megtárgyalása
2017. évi rendezvénynaptár
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
A testület felkéri a polgármestert, hogy az üléseket fentieknek megfelelően
hívja össze.
A testület felkéri a polgármestert, és a jegyzőt, hogy a testület munkáját a
munkatervben foglaltaknak megfelelően szervezzék és az előterjesztések
elkészítéséről gondoskodjanak.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester és jegyző

3. 2016. évi rendezvénynaptár
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Szeretném, ha az Őszi Vigalom ismét két napos lenne, mert többen jelezték, hogy
hiányolták a vasárnapi rendezvényt.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Javasolnám, hogy a testvértelepülési találkozó az Őszi Vigalom másnapján legyen, mert így
ők is beleláthatnának a kulturális életünkbe, programjainkba. Fontos a testvérkapcsolat, de
tavaly is mire az Őszi Vigalomhoz jutottunk, elfogyott a rendelkezésre álló pénzünk.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Teljesen más jellegű a két rendezvény, az Őszi Vigalomkor egyszerűen nincs idő a
vendégekkel foglalkozni.
Kelemen Gyuláné képviselő:
De kevés a pénzünk, össze kell vonnunk a rendezvényeket!
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A testvértelepülési találkozóhoz a szlovák önkormányzat bőven hozzájárult.
Kovács Ágnes képviselő:
Az lehet, de akkor sem volt már pénzünk az Őszi Vigalomra, hiszen a pályázataink nem
nyertek. Én is azt javaslom, hogy vonjuk össze a két rendezvényt.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Erről a szlovák önkormányzat véleményét is ki kell kérni. Ráadásul nincs idő mindenre, ha
két rendezvény van összevonva. Az egyesületi tagok nem érnek rá szerepelni is és a
vendégekkel is foglalkozni, ezt tapasztalatból tudom, mert már több mint 10 éve minden
önkormányzati rendezvényen részt veszek.
Piroska János képviselő:
Szükség van a testvértelepülési kapcsolatok ápolására, de a tavalyi rendezvény igazából
nem a falué volt, hiszen nógrádiak alig vettek rajta részt.
Varga Zoltán képviselő:
Nemcsak erre a rendezvényre nem jöttek el…
Kelemen Gyuláné képviselő:
Ez csak egy javaslat részemről, de persze egyeztessünk a szlovák önkormányzattal is. Ha
lenne pénzünk mindenre, akkor nem is lenne kérdés!
Szórágy Gyuláné polgármester:
Majd idén is figyeljük a pályázati lehetőségeket. Igaz tavaly nem nyertünk, de hátha idén
sikerül.
Kárpáti-Kelemen Katalin érdeklődő állampolgár:
A tavalyi rendezvénynaptárban nem szerepelt a testvértelepülési találkozó, gondolom
később került bele és ezért nem tudtak róla az emberek.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
A szlovák önkormányzat elnöke, Debreceniné vetette fel a testvértelepülési találkozó ötletét
az egyik testületi ülésen és így került utólag a rendezvénynaptárba.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ők szervezték a rendezvényt a civil szervezetek bevonásával, amelyhez a települési
önkormányzat is csatlakozott. Ők csak az ebéd biztosítását kérték a települési
önkormányzattól. Egyébként minden házhoz lett meghívó küldve.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Hát akkor javaslom, hogy napoljuk el a rendezvénynaptár elfogadását és előbb
egyeztessünk a szlovák önkormányzattal és civil szervezetekkel.
A napirend elnapolásával a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással egyetértett és az alábbi határozat született:
155/2015.(XII.14.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2016. évi
rendezvénynaptár megtárgyalásának és elfogadásának napirendjét a következő
ülésre elnapolja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a tervezetet a civil szervezetekkel
egyeztesse.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
4. Tájékoztató Nógrád Község Önkormányzatának III. negyedéves gazdálkodásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A pénzügyi bizottság már tárgyalta ezt a napirendi pontot, így átadom a szót az elnöknek.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke:
Kaptunk egy tájékoztató jellegű kimutatást a III. negyedéves gazdálkodásról, amit a
bizottság részletesen átbeszélt, mínuszban még szerencsére nem vagyunk. A bizottság
elfogadásra javasolja a beszámolót.
A napirendhez kapcsolódó kérdés, észrevétel nem hangzott el, az önkormányzat III.
negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóját a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és a következő határozat született:
156/2015.(XII.14.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2015. évi III.
negyedéves gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta.
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A testület felkéri a polgármestert, hogy az éves költségvetés végrehajtásáról
gondoskodjon, szükség esetén átcsoportosításra tegyen javaslatot.
Határidő: folyamatos és legkésőbb 2016. február 29.
Felelős: polgármester

5. Gépjármű üzemeltetési szabályzat elfogadása és a gépjárművezetővel kapcsolatos
határozat meghozatala
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A bizottság is tárgyalta ezt a napirendet és azt javasolta, hogy a szabályzatot küldjük meg a
lehetséges gépkocsivezetőknek áttanulmányozásra. Ez megtörtént, mindenki megismerte és
elfogadta azt. A testületnek egyrészt az üzemeltetési szabályzatot kell elfogadni, másrészt
meg kell nevezni azt a személyt, akit gépjárművezetőként fogunk alkalmazni.
17 óra 15 perckor megérkezett Zverkó Pál képviselő.
Varga Zoltán képviselő:
Átolvastam a szabályzatot és jónak találtam.
Piroska János képviselő:
Ha valaki elkéri a buszt, akkor ne csak a sofőr 1.000 Ft-os óradíját fizesse meg, hanem
kilométer pénzt is.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A bizottsági ülésen azt beszéltük, hogy egyedi kérelmekben a testület dönt majd. Javaslom,
hogy fogadjuk el a szabályzatot, hogy végre továbblépjünk és aztán majd kalkulálunk.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor meg kellene neveznünk az első számú sofőrt. Én Karcag Sándort javasolnám, mert ő
az, aki napközben is rendelkezésre áll, ha kell, el tud menni anyagért, stb.
Piroska János képviselő:
Karcag Sándornak főállása van, kétfelé nem tud koncentrálni, én nem javaslom. Én inkább
Bajnai Ferencre gondoltam.
Zverkó Pál képviselő:
Én sem javaslom Karcag Sándort az állása miatt, mert ellentmondásos lenne a jogviszonya
is.
17 óra 40 perckor megérkezett Zverkó Pálné érdeklődő állampolgár.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A gépjármű üzemeltetési szabályzatot elfogadhatónak tartjátok?
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Zverkó Pál képviselő:
Javaslom beleírni még a szabályzatba, hogy kannába tankolni tilos és használat során a
tankolt üzemanyag számlájáról minden esetben másolatot kérünk.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor az ismertetett kiegészítéssel elfogadjátok a szabályzatot?
A kiegészített gépjármű üzemeltetési szabályzatot a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
157/2015.(XII.14.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gépjármű
üzemeltetési szabályzat előterjesztésben foglalt rendelkezéseit elfogadja. Kéri
a szabályzatot kiegészíteni azzal, hogy a buszt vezető kannába nem tankolhat,
és a használat során tankolt üzemanyag számláját be kell mutatni a hivatalban,
és a másolatot leadni.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított szabályzatot – a vezetést
megelőzően – bocsássa a gépjárművezetők rendelkezésére, és annak
folyamatos betartásáról gondoskodjon, intézkedjen.
Határidő: értelemszerű és folyamatos
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
És akkor döntsünk a gépjárművezető személyéről is, én Karcag Sándort javasoltam, aki
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Karcag Sándor személyét a testület 2 igennel és 5 tartózkodással elvetette.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A másik elhangzott javaslat Bajnai Ferenc, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Bajnai Ferenc gépjárművezetői kinevezését a testület 4 igennel, 0 ellenszavazattal és 3
tartózkodással támogatta és a következő határozatot hozta:
158/2015.(XII.14.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2016. január 1-jétől illetve az igény felmerülésétől - Bajnai Ferenc 2642 Nógrád, Dózsa Gy. u. 30.
szám alatti lakost kívánja havi 20 órában gépjárművezetőként megbízási
jogviszonyban alkalmazni, nettó 20.000 Ft-os összegben.
A gépjárművezető havi 10 órában köteles a gépkocsit vezetni, további 10
órában pedig a gépjárművel kapcsolatos munkákat végezni (takarítás,
adminisztráció, átadás-átvétel, műszaki átvizsgálás stb.).
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A 10 órán felüli gépjárművezetésért nettó 1.000 Ft-os óradíj illeti meg a
gépkocsivezetőt, amit hónap végén összesítve kell kifizetni.
Ugyanilyen összegű díjazás illeti meg azt a személyt, aki a gépjárművezetőt
helyettesíti. A gépjárművet az alábbi személyek vezethetik:
Bajnai Ferenc 2642 Nógrád, Dózsa Gy. u. 30.,
Debreceni Viktor 2642 Nógrád, Árpád u. 1.,
Karcag Sándor 2642 Nógrád, Ady E. u. 11.,
Lestyán Tamás 2642 Nógrád, Ady E. u. 5.,
Sirkó László 2642 Nógrád, Árpád u. 24.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a gépjárművezetők fentieknek
megfelelően történő alkalmazásáról gondoskodjon.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ha esetleg bármikor újabb javaslat lesz az üzemeltetéssel kapcsolatban, akkor majd
módosítjuk a szabályzatot.
Piroska János képviselő:
Így van, de én úgy érzem, hogy jól elő lett készítve, gratulálok hozzá, mert ez tényleg egy
nehéz dolog volt.
6. Alpolgármester választása titkos
megállapítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

szavazással,

eskütétel,

tiszteletdíjának

Szórágy Gyuláné polgármester:
Az önkormányzati törvény szerint a polgármester tehet javaslatot az alpolgármester
személyére, így én ismételten Varga Zoltánt javaslom alpolgármesternek. Vállalnád a
megbízatást?
Varga Zoltán képviselő:
Igen, vállalnám.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Hozzájárulsz ahhoz, hogy nyílt ülésen tárgyaljuk az ügyet?
Varga Zoltán képviselő:
Igen, szeretném, hogy nyílt ülésen legyen tárgyalva, illetve bejelentem, hogy személyes
érintettségem miatt nem szeretnék a szavazásban részt venni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Mivel Varga Zoltán az Ügyrendi Bizottság elnöke, kérem a másik két bizottsági tagot, hogy
bonyolítsa le a titkos szavazást.
Szórágy Gyuláné polgármester 17 óra 44 perckor szünetet rendelt el, amely alatt
lebonyolították a titkos szavazást.
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17 óra 50 perckor az ülés folytatódott.
Piroska János Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatot kezelő Bizottság tagja:
Ismertetem a szavazás eredményét:
6 fő vett részt a szavazáson, ebből 6 szavazat érvényes volt, az alpolgármester személyét 2
fő támogatta, 4 fő pedig nem, így a szavazás eredménytelen.
Titkos szavazásról készült jegyzőkönyv mellékelten csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ismételten megállapítom, hogy javaslatomat titkos szavazás során 2 fő támogatta, nem lett
minősített többség, így alpolgármester nem került megválasztásra. A képviselő-testület
tehát titkos szavazással az alábbi határozatot hozta az ügyben:
159/2015.(XII.14.) 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:
Szerintem nem mi nem szeretnénk a Zolit, hanem te, valahogy nyitnunk kellene egymás
felé.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Én már többször, többféle javaslatot is tettem, javasoltam pl. azt is, hogy legyen két
alpolgármester, de ti mindentől mereven elzárkóztok.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Igaz, csak közben eltelt egy év. Lehet, hogy mégis a két alpolgármester választás lenne a
megoldás. Az tény, hogy Varga Zoltán kiveszi a részét mindenből, segítőkész, ezt
megtapasztaltuk.
Szórágy Gyuláné polgármester:
De mégsem választjátok meg őt alpolgármesternek. Hajlandóak lennétek esetleg SZMSZ-t
módosítani és két alpolgármestert választani?
Kelemen Gyuláné képviselő:
Igen.
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Zverkó Pál képviselő:
Térjünk vissza januárban a témára, üljünk majd össze és beszéljük meg.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Rendben, akkor januárban megbeszéljük a hogyantovábbot.
7. Egyebek
- Dr. Kovács István szolgálati lakással kapcsolatos ügye
Szórágy Gyuláné polgármester:
A pénzügyi bizottság ezt a napirendi pontot is tárgyalta, így átadom a szót az elnöknek.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta ezt a napirendet és elfogadásra javasolja a kiküldött határozati
javaslatot.
A bizottság elnökének javaslatát a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta és a következő határozat született:
160/2015.(XII.14.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági
és Fejlesztési Bizottság javaslata alapján engedélyezi, hogy Dr. Kovács István
háziorvos a Nógrád, Hunyadi u. 32. szám alatti lakás gyermekszobában
válaszfal felállítása és ablak elhelyezése, gyermekszoba, előszoba, konyha és
étkező kifestése munkálatainak ellentételezéseként 500.000 Ft, azaz
ötszázezer forint a lakbérből beszámításra kerüljön.
Fentiek alapján a lakbérszámítási időszak vége 2024. november 15.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a bérlővel közölje, és
fentiek alapján kezdeményezze a megkötött megállapodás módosítását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
- Kulisják János és neje ingatlanáról önkormányzati jogok törlése
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Kulisják Jánoséknak építési telkük van a Mikszáth utca végén, amelyet szeretnének
értékesíteni, viszont különféle jogok vannak bejegyezve rá az önkormányzat javára,
amelyekről le kellene mondanunk.
A napirendhez kapcsolódó kérdés, észrevétel nem hangzott el, az önkormányzati jogok
törlését a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta
és az alábbi határozatot hozta:
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161/2015.(XII.14.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
Kulisják János és felesége tulajdonát képező 831/17. hrsz-ú belterület
ingatlanról az önkormányzat javára 1996.12.04-én bejegyzett beépítési
kötelezettség (1999.11.29-ig) és annak biztosítására szolgáló elidegenítési és
terhelési tilalom, valamint visszavásárlási jog (1999.11.29-ig) törlésre
kerüljön.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érdekelteket értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
- Pintér Ferenc névhasználat kérése
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A névhasználatnak szabályai vannak, illetve a testület engedélye szükséges hozzá. A
beadott kérelemben a Nógrád nevet kérik a Facebook-on történő használathoz, de én úgy
gondolom, hogy ezt hagyjuk meg az önkormányzatnak, hiszen minket illet meg. A most
használt Nógrádiak Nógrádért nevet sokkal jobbnak tartom.
Piroska János képviselő:
Mi volt eddig az oldal neve?
Kárpáti-Kelemen Katalin érdeklődő állampolgár:
Nógrád közösség, de hallottunk a rendeletről és ezért változtatta meg azt szerkesztőtársam,
és adtunk be kérelmet.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A kérelem szerint eddig Nógrád nevet használt az oldal, viszont szerintem a mostani
Nógrádiak Nógrádért sokkal kifejezőbb.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Én is úgy gondolom, hogy a Nógrád név használata megtévesztő lenne, mert azalatt inkább
az önkormányzatot, vagy a megyét keresik az emberek.
Kárpáti-Kelemen Katalin érdeklődő állampolgár:
Ez is igaz, én mondjuk még a Nógrád községet kedvelők nevet is jónak találnám, mert a
Nógrádiak Nógrádért egy tágabb fogalom és ott is bele lehet érteni a megyét is.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ez valóban jobb, mert ebből egyből kiderül, hogy civilekről van szó.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Akkor vegyük úgy, hogy te most módosítod a Pintér Ferenc által beadott kérelmet, mint
szerkesztőtárs?
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Kárpáti-Kelemen Katalin érdeklődő állampolgár:
Hát igen, beszéltünk róla, hogy milyen megoldások lehetnének, amelyek jól kifejeznék,
amit mi szeretnénk. Csak azért találta ki a Feri ezt a fantázianevet, ezt a másodikat, mert
valamit kellett, hogy szerepeltessen.
Piroska János képviselő:
A Nógrád községet kedvelők név egy szép meghatározás és támogatható.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Szerintem is legyen ez.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor majd nyújtsatok be egy másik kérelmet, de a testület megelőlegezi a névhasználatot
természetesen ingyenesen.
Kárpáti-Kelemen Katalin érdeklődő állampolgár:
Majd hozzuk a módosító kérelmet.
A polgármester javaslatát a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta és az alábbi határozat született:
162/2015.(XII.14.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Pintér Ferenc
kérelmének nem ad helyt, részére a Facebook-on működtetett Nógrád nevű
oldal
névhasználatát
nem
engedélyezi.
Kárpáti-Kelemen Katalin szerkesztőtárs testületi ülésen elhangzott módosító
javaslatának helyt adva a „Nógrád községet kedvelők” névhasználatot
ingyenesen engedélyezi.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
- Nagyoroszi Közös Szociális Szolgáltató Társulás megállapodás módosítása
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ez a társulás látja el községünkben a házi szociális gondozást. A Rétsági kistérség
szétválása után csatlakoztunk ide 21 másik önkormányzattal. Most Rétság Város
Önkormányzata is csatlakozni szeretne a társuláshoz és a befogadáshoz kellene
hozzájárulnunk. Valamint utcanév változás is volt Nagyorosziban, így változott a társulás
székhelye és ezt is el kellene fogadnunk.
Az említett változásokat a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással elfogadta és a következő határozatot hozta:
163/2015.(XII.14.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nagyoroszi Közös
Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a
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csatolt melléklet szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a
módosítás aláírására.
A képviselő-testület felhatalmazza Nagyoroszi Község Polgármesterét, hogy a
módosításokat az egységes szerkezetű Társulási Megállapodáson átvezesse.
Határidő: 2016. január 1.
Felelős: polgármester
- HEP felülvizsgálata
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az idei évben döntenünk kell arról, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programunkat
felülvizsgáljuk, módosítjuk-e. Ha emlékeztek tavasszal kiküldtünk nektek egy levelet, hogy
a hivatalban áttanulmányozhatjátok az anyagot, és kértük, ha van módosító javaslat, azt
mondjátok el.
Piroska János képviselő:
Precízen ki volt dolgozva, szerintem nincs szükség módosításra.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor egyetértetek azzal, hogy egyéb szempontokat nem kívánunk beletenni a Helyi
Esélyegyenlőségi Programunkba, hanem változatlan formában hatályban tartjuk azt?
A képviselők a polgármester javaslatával egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással egyetértettek és az alábbi határozatot hozták:
164/2015.(XII.14.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2013-ban elfogadott
Helyi
Esélyegyenlőségi
Program
felülvizsgálati kötelezettségének
áttekintéssel kíván eleget tenni. A képviselő-testület áttekintette a HEP-et és
úgy döntött, hogy annak felülvizsgálata nem szükséges, a 2013-ban
megalkotott, és elfogadott HEP-et változatlan formában hatályban tartja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse és
a HEP-ben foglaltak betartásáról gondoskodjon, amennyiben szükséges,
kezdeményezze a módosítást.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester
- Óvodában fák kivágása
Írásbeli előterjesztés csatolva. (tiltakozólevél)
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az óvodai fák kivágásának ügyét a szendehelyi jegyző kapta meg, aki szakértőt kért fel,
akinek a szakvéleménye alapján kíván a jegyző döntést hozni. A szakértő díjazását
természetesen nekünk kell fizetnünk.
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Piroska János képviselő:
Voltam lent az óvodánál, az új csatornák már tele vannak tűlevéllel, ágdarabokkal.
Kelemen Gyuláné képviselő:
A lecsonkítással sem megyünk sokra, ráadásul egy lecsonkított fa meg hogy néz ki.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Megvárjuk a szakértői véleményt és aztán majd foglalkozunk az eljuttatott és a képviselők
részére megküldött beadvánnyal.
- Vis Maior támogatás
Szórágy Gyuláné polgármester:
Elkészült VIS MAIOR támogatásból az Árpád, a Hajnalka és a Viola utcákban a rendkívüli
időjárás miatt keletkezett útkárok helyreállítása. A BM támogatói okiratában a bonyolításra,
tervezésre, a közbeszerzésre, műszaki ellenőrzésre 3.578.000 Ft-ot biztosítottak, amelyet
nem használtunk fel, mivel magunk bonyolítottuk le a helyreállítást, a közbeszerzésre pedig
400.000 Ft-ot biztosított a képviselő-testület.
Elszámoláskor a záporfogók létesítését fejlesztésnek minősítették, ezért a kiviteli számlán
szereplő 2.189.759 Ft lehívását a Kincstár nem kezdeményezte. Mivel a jóváhagyott és a
lehívott összeg között eltérés mutatkozik, ezért a 2.981.670 Ft-ról a képviselő-testület
lemondó határozatát várja a Kincstár.
A napirendhez kapcsolódó kérdés, észrevétel nem hangzott el, a VIS MAIOR támogatás
lemondását a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
támogatta és az alábbi határozatot hozta:
165/2015.(XII.14.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete lemond az Ebr.215280
azonosítószámú VIS MAIOR pályázati támogatás 2.981.670 Ft-ról. A
benyújtott támogatási igény a Hajnalka, Viola és Árpád utcák rendkívüli
időjárás miatt keletkezett útkárok helyreállítására szolgált. A lemondásra azért
került sor, mert a kivitelezés fejlesztési feladatot is tartalmaz, amely nem
finanszírozható a VIS MAIOR keretből, valamint a közbeszerzés kevesebb
összegből valósult meg, lebonyolítót pedig nem vettünk igénybe.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Magyar Államkincstár
Nógrád Megyei Igazgatóságát és a Belügyminisztériumot tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Napirend után
Zverkó Pál képviselő:
A polgármesteri hivatal villámvédelmi jegyzőkönyvének árát nagyon soknak tartom.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az óvodáé háromszor ennyibe került.
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Zverkó Pál képviselő:
Kérjük be a két jegyzőkönyvet, mert ez az ár nagyon sok, ott valami sántít.
Piroska János képviselő:
A falu szélén a dzsumbujt rendbe kellene tettetni esetleg közmunkásokkal plusz pénzért, sőt
a tó környékét is, hogy egységes szép fasorokat kapjunk. A falu szélén lévő tulajdonosokat
is meg kellene keresni az ügyben. A Váci utca végén Virág Violának is van egy
háromszögnyi területe, amit nem gondoz, esetleg megkereshetnénk őt, hogy adja el, vagy
cserélje el velünk, mert ott egy szép kis pihenőhelyet lehetne kialakítani. Esetleg a tó
melletti terület tulajdonosát is megkereshetnénk ugyanezzel a céllal.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Majd egyeztetünk a KPM-mel is és a tulajdonosokkal is.
Kelemen Gyuláné képviselő:
A Keresztes családot is fel kellene szólítani, hogy a Mátyás király utca 1. számú ingatlanuk
környékét tartsák rendben, mert ott is sok a gaz és a szemét, valamint Sass Attilát is fel
kellene szólítani, hogy a faluközpontban lévő ingatlanját újítsa már kicsit fel és tartsa
rendben a környékét, mert felháborító, hogy milyen állapotok uralkodnak. Én próbáltam
vele beszélni, de elhajtott.
Zverkó Pál képviselő:
A nagy karácsonyi díszvilágításról már megint hiányzott a feszítősodrony, megint újat
kellett venni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Nem tudom, hogy hova lett, hozzál róla számlát és kifizetjük. Holnap akkor 15 órakor
találkozunk a tornateremben az Idősek Napján.
Miután egyéb kérdés, észrevétel nem volt Szórágy Gyuláné polgármester megköszönte az
aktív részvételt és az ülést 18 óra 45 perckor berekesztette.
k.m.f.

Szórágy Gyuláné
polgármester

Kelemen Gyuláné
jegyzőkönyv hitelesítő

Árpásné Schlenk Judit
jegyző

Kovács Ágnes
jegyzőkönyv hitelesítő

