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

Nógrád Község Képviselő-testületének 2015. február 24-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: Debreceniné Králik Tünde Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Érdeklődők: Dávid Barbara, Keresztesné Rózsa Mária, Kelemen Katalin, Zverkó Pálné,
Dér István, Szórágy Gyula.
Napirend előtt:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Napirend:
1. Szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelettervezet megvitatása,
elfogadása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás feladatellátásával kapcsolatos rendelettervezet megvitatása és
elfogadása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
3. Nógrád Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelet megtárgyalása,
jóváhagyása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
4. Alpolgármester választása titkos szavazással, eskütétel, tiszteletdíjának
megállapítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
5. Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
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6. Óvodavezetői pályázat kiírása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
7. Nógrádi Várrom ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
8. A DMRV Zrt-vel kötendő megállapodás és szerződés jóváhagyása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
9. VIS MAIOR pályázat közbeszerzési eljárás lefolytatójának kiválasztása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
10. Külterületi lakott hely elnevezése
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
11. Egyebek

Hozott határozat: 1/2015.(II.24.) – 18/2015.(II.24.) képviselő-testületi határozat
Hozott rendelet volt: 1/2015. (II.25.) rendelet a szociális gondoskodás helyi
szabályairól
2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról
3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet a 2015. évi költségvetésről
Zárt ülés nem volt.
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Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Nógrád Község Képviselő-testületének 2015. február 24-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: Debreceniné Králik Tünde Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Érdeklődők: Dávid Barbara, Keresztesné Rózsa Mária, Kelemen Katalin, Zverkó Pálné,
Dér István, Szórágy Gyula.
Szórágy Gyuláné polgármester üdvözölte a megjelent képviselőket, meghívott vendéget és
érdeklődő állampolgárokat, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés
határozatképes, így azt 17 óra 08 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 Zverkó Pál és Kovács Ágnes
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.
A napirendhez kapcsolódó kérdés, észrevétel nem hangzott el, a testület egyhangúlag, 7
igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolót, és a következő határozat született:
1/2015.(II.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási
kötelezettséget megszünteti:
124/2014.(XII.30.);
125/2014.(XII.30.);
126/2014.(XII.30.);
127/2014.(XII.30.);
128/2014.(XII.30.);
129/2014.(XII.30.);
130/2014.(XII.30.);
131/2014.(XII.30.);
132/2014.(XII.30.);
133/2014.(XII.30.);
134/2014.(XII.30.);
135/2014.(XII.30.);
136/2014.(XII.30.);
137/2014.(XII.30.);
138/2014.(XII.30.);
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139/2014.(XII.30.);
140/2014.(XII.30.);
141/2014.(XII.30.);
142/2014.(XII.30.).
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolási kötelezettség megszüntetését a
nyilvántartáson vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Napirend:
1. Szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelettervezet megvitatása,
elfogadása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Sport Bizottság a tegnapi napon már tárgyalta a
szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendeletet, de azon tagoknak, akik nem
tagjai a bizottságnak, tartanék egy rövid tájékoztatót a változásokról.
Árpásné Schlenk Judit jegyző ezután tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a segélyek mely
fajtája kerül át március 1-jétől a Járási Hivatalhoz, illetve, hogy mely segélyezési formák
szűnnek meg, vagy alakulnak át.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A rendeletünkben egy új támogatási forma az óvodás és iskolás gyermekeknek adott térítési
díj kedvezmény, amelyet a 100%-os térítési díjat fizetők kapnak majd. A lakásfenntartási
támogatás megszűnt, és ezentúl a települési támogatás része lesz, az új neve pedig
lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás. Ennél a támogatási formánál idáig az egy
főre eső jövedelem 71.250 Ft volt, amit viszont lejjebb vittünk 57.000 Ft-ra. A rendkívüli
települési támogatás a krízis helyzetbe került családoknak adható, mely pénzbeni és
természetbeni támogatási forma is lehet. Az elmúlt hónapokban elemi károsultság miatt 3
családnak is adtunk pénzbeni és természetbeni rendkívüli támogatást is. Rendeletünkben
szabályoztuk a köztemetés feltételeit, szabályait is, bár nálunk ez ritkán fordul elő. A
rendelet mellékletét képezi két kérelem nyomtatvány, az egyik a települési segély kérelem,
a másik pedig a szociális étkeztetési kérelem, melynek feltételei nem változtak.
Piroska János képviselő:
A tegnapi bizottsági ülésen felvetődött, hogy a jövedelemvizsgálat nélküli támogatásnál 65
évre emeljük fel a korhatárt, ezt kérném a rendeletben módosítani.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Vannak olyan támogatási formák, amelyeknél jövedelemvizsgálat nélkül támogatunk
korosztályokat, ilyen például az időseknek adott karácsonyi csomag, ahol eddig 62 év volt a
korhatár, de most akkor 65 évre emeljük.
Piroska János képviselő:
A rendelet egyébként nagyon körültekintően és pontosan kidolgozott, reméljük a
gyakorlatban is jól fog működni.

5
Zverkó Pál képviselő:
A kérelemhez tartozik egy vagyonnyilatkozati rész. Szerintetek ezt normálisan, őszintén
fogja kitölteni az, aki éppen kér? Le szoktátok ezt ellenőrizni?
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A lakás, amelyben a kérelmező lakik, nem számít vagyonnak, a gépjárműveket pedig le
tudjuk ellenőrizni az adós kolleganőnél. Általában rendesen szokták kitölteni a
nyomtatványt, de ha esetleg kétely van, környezettanulmányt is lehet készíteni.
Kovács Ágnes képviselő, Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke:
A bizottság a rendelettervezetet tegnap alaposan áttanulmányozta és kiegészítette ahol
gondolta, így azt elfogadásra javasolja.
A jegyző elmondta, hogy a kiegészítést követően hogyan módosul a 12.§.(1) bekezdése. A
17. és 21.§-ok szövege pedig kiegészül az érintett szervezetekkel kapcsolatos társulási
megállapodások és SZMSZ-ek függelékként való becsatolásával.
Az ismertetett rendelettervezetet a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással elfogadta és ezzel megalkotta a 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletét
a szociális gondoskodás helyi szabályairól.
Rendelet és a módosított tervezet szó szerint megegyezik.
Rendelet 1 példánya jegyzőkönyvhöz csatolva.
2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás feladatellátásával kapcsolatos rendelettervezet megvitatása és
elfogadása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ezt a rendelettervezetet már a december 30-i ülésünkön is tárgyaltuk, de akkor a testület
nem fogadta el azt. Emiatt törvényességi észrevétel érkezett, melyre holnapig kell választ
adnom. A testületi határozatnak megfelelően minden almáskerti ingatlantulajdonosnak
megküldtük a rendelettervezetet, tájékoztattuk őket a házi szennyvíztisztító telep
lehetőségéről és kértük véleményüket, esetleges segítségüket, hogy olcsóbb szolgáltatót
találjunk. Időközben kiderült, hogy a házi szennyvíztisztító telep engedélyezése jegyzői
hatáskörbe tartozik. Egy ilyen beruházás egyébként 500.000 Ft körüli összegbe kerül, így
valószínűleg nem sokan fognak élni vele. Engedéllyel rendelkező, olcsóbb vállalkozót
senki sem tudott ajánlani az összegyűjtést illetően. Telefonon Balassagyarmatot is
megkerestem, de ők csak fogadni tudják a szennyvizet. Ajánlottak két szállítót, akiknél
érdeklődtem, de az egyik nem akarja vállalni ezt a területet, a másiknak pedig hiányoznak
még a megfelelő engedélyei. Tehát a rendeletben megnevezett Pócsi Györgynél nem
találtunk olcsóbb szállítót, így ővele kötne az önkormányzat szerződést. Néhány almáskerti
ingatlantulajdonos érdeklődött, mert nem értették pontosan a rendeletet, természetesen
elmagyaráztuk nekik, hogy miről szól az, és azt, hogy mennyiben érinti ez őket. Azt
gondolom, hogy most már tényleg nincs akadálya a rendelet elfogadásának.
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Piroska János képviselő:
Engem is megkeresett néhány almáskerti, mert nem értették teljesen a rendelettervezetben a
fogalmakat, illetve, hogy mi képezi a tényleges szennyvízmennyiséget. Én elmondtam
nekik, hogy aki házi vízellátó berendezést használ, annak érdemes egy almérőt
felszereltetni, mert így akkor látszódik, hogy mennyi a tényleges vízfogyasztás, és mennyi a
locsolásra használt víz.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A központi jogszabály alapján készült a rendelettervezet, amelyben az is le van írva, hogy
mivel csökkenthető a szennyvízmennyiség alapja. Rendeletünknek ezt a rendelkezését
pontosítottuk, hogy egyértelmű legyen.
Piroska János képviselő:
Természetesen a rendeletben meghatározott szabályok nemcsak az üdülősökre
vonatkoznak, hanem azokra a lakókra is, akiknek van lehetőségük rákötni a
szennyvízhálózatra, de ezt idáig mégsem tették meg. Az almáskertiek azt is felvetették,
hogy az önkormányzat miért nem építi ki az üdülőterületen a csatornát, de erre sajnos nincs
lehetőség, mert 2000 fő alatti településnek nem adnak erre központi támogatást. Annak
idején pedig azért nem került ott kiépítésre, mert akkor még nem volt belterületbe vonva az
a rész.
Szórágy Gyuláné polgármester:
1977-től belterület. Diósjenő üdülőrésze ugyanígy volt, és ott mégis kiépült a hálózat.
Piroska János képviselő:
Lehet, hogy ugyanúgy volt, de mégis kivette a pályázatból a minisztérium.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Érdeklődtem az ügyben is, hogy a mi szennyvíztisztító telepünk tudná-e fogadni a
szippantott szennyvizet, de sajnos erre sincs lehetőség, mert a szippantott szennyvíz
felborítaná a telep megfelelő működését, az alkalmazott technológiát. Érzékeny vízbázisú
terület vagyunk, és a Lókos patakba csak tisztított szennyvizet engedhetünk, különben
súlyos büntetést kellene fizetni.
A napirendhez kapcsolódó egyéb kérdés nem volt, a rendelettervezetet a testület
egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és ezzel megalkotta
a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletét a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról.
Rendelet és tervezet szó szerint megegyezik.
Rendelet 1 példánya jegyzőkönyvhöz csatolva.
Pócsi György vállalkozóval történő szerződéskötést a testület szintén egyhangúlag, 7
igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta, így az alábbi határozat született:
2/2015.(II.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy az előterjesztésnek megfelelően Pócsi György egyéni
vállalkozóval a közszolgáltatási szerződést kösse meg a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására és elhelyezésére vonatkozóan.
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A testület felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozó elérhetőségéről és a
szolgáltatás díjáról tájékoztassa a lakosságot, és a szerződést kösse meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3. Nógrád Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelet megtárgyalása,
jóváhagyása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A tegnapi napon a Pénzügyi Bizottság tagjai megtárgyalták a költségvetési
rendelettervezetet, amelyen tételesen végigmentek és amelyet 134.251.000 Ft-os
főösszeggel elfogadtak. Önkormányzatunk 3.669.000 Ft-os tartalékalapot képezett, melyből
1.300.000 Ft-ot a civil szervezetek működési támogatására különített el. A bizottság
módosította a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos határozat tervezetet, melyet
ismertetnék.
Szórágy Gyuláné polgármester ismertette a módosított határozati javaslatot.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A bizottság javasolta, hogy az alapítványokat is vonjuk bele a támogatásba, illetve, hogy
egységes legyen a támogatás.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Van egy rendeletünk, az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről, mely
szabályozza az ilyen pénzek adásának módját. Ezt a rendeletet is módosítanunk kell, a
tervezet véleményezését feltesszük majd a honlapra. A vélemények beérkezése után aztán a
testület fogja elfogadni a végleges rendeletet, valószínűleg a pénzek szétosztásával
egyidejűleg.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A költségvetés elfogadásával egyidejűleg a Berkenyei Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetését is meg kell tárgyalni, és el kell fogadni, ezért átadom a szót
jegyzőasszonynak.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A bizottság a közös hivatal költségvetését is tárgyalta, elmondtam, hogy az állami
támogatást Berkenye kapja, mivel ő a székhely, Nógrádnak a közös hivatal költségeihez
nem kell hozzájárulni. Jobbára bér és bér jellegű kiadások vannak és persze nem
szétválasztható dologi kiadások. Ilyenek pl. a különböző szoftverek, programok, amik a
mindennapi munkához kellenek és mindkét településen használjuk őket. Nógrádnak csak el
kell fogadni ezt a költségvetést, pénzzel tehát nem kell hozzájárulnia.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A költségvetés megtárgyalásakor szoktunk dönteni az önkormányzati és intézményi
dolgozóknak adható étkezési hozzájárulásról. Az idei évben a dolgozók havi 14 adag ebédet
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vehetnek igénybe az óvoda konyháján, vagy pedig 8.000 Ft értékű Erzsébet utalványt
kaphatnak. A bizottság ezt a határozati javaslatot is támogatta tegnapi ülésén.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság elnöke:
A bizottság tételesen végigment a költségvetési rendeleten és teljes körű tájékoztatást
kapott. A várjátékokkal kapcsolatban kaptunk egy előzetes tájékoztatást és a bizottság úgy
döntött, hogy a rendezvényekre elkülönített 1.400.000 Ft-os keretből 700.000 Ft-ot a
várjátékokra használjunk fel. Nem sok tartalékunk marad, de azért próbálunk haladni,
fejleszteni. A költségvetési rendelettervezetet a bizottság elfogadásra javasolja.
A rendelettervezetet a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta és ezzel megalkotta a 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletét a 2015. évi
költségvetésről.
Rendelet és tervezet szó szerint megegyezik.
Rendelet 1 példánya jegyzőkönyvhöz csatolva.
A Berkenyei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését a testület
egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
3/2015.(II.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád község önkormányzata a közös hivatal költségvetését összesen 33804
E Ft bevétellel, 33804 E Ft kiadással ezen belül 24542 E Ft személyi
juttatással, 6788 E Ft járulékkal és 2474 E Ft dologi kiadással összesen 9 fő
létszámmal, ezen belül, 9 fő köztisztviselővel elfogadja.
A testület felkéri Berkenye Önkormányzat polgármesterét és jegyzőjét, hogy a
közös önkormányzati hivatal költségvetését az elfogadottnak megfelelően
építse be Berkenye község 2015. évi költségvetésébe.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
A civil szervezetek és alapítványok támogatásával kapcsolatban a testület egyhangúlag, 7
igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
4/2015.(II.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete tájékoztatást kér a
helyi alapítványoktól és civil szervezetektől az alábbiak szerint:
- A támogatást igénylő Nógrád községben működő fenti szervezeteknek
2015.04.30-ig az alábbiakat kell benyújtani az önkormányzathoz
- 2014. évi tevékenység rövid leírása max. A4-es oldal
- 2015. évi tervek rövid leírása
- Tagok száma 2015. február 28-án
- Tevékenységgel érintett nógrádi lakosok száma
- 2014. évi pénzügyi beszámoló, amelyben fel kell tüntetni a nyitó és záró
pénzkészletet, tárgyévi bevételek és kiadások összegét.
- 2015. évre önkormányzattól igényelt működési támogatás összege, és
felhasználási célja konkrétan megnevezve.
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A kérelemben nyilatkozni kell, hogy a szervezetnek nincs 60 napon túli
köztartozása, és, hogy nem áll csődfelszámolási vagy végelszámolási eljárás
alatt.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a szervezetek vezetőit
értesítse, és a benyújtott támogatási kérelmet a honlapon tegye közzé.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Az önkormányzati és intézményi dolgozók részére adható étkezési hozzájárulással
kapcsolatban a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással a
következő határozatot hozta:
5/2015.(II.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Nógrád községben az
önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére adható étkezési
hozzájárulást az alábbiak szerint szabályozza:
- 2015. január 1-től választásának megfelelően
a., havi 14 adagnak megfelelő 11.830 Ft összegű a helyi óvoda konyhájából
biztosított természetbeni meleg étkezést vagy
b., havi 8.000 Ft összegű Erzsébet utalványt
biztosít minden közalkalmazott részére.
A dolgozó januárban nyilatkozik, hogy melyik fajta hozzájárulást veszi igénybe,
nyilatkozata egész évre érvényes. Aki nem az óvoda alkalmazottja, az csak az
Erzsébet utalványt veheti igénybe, neki nyilatkozni nem kell.
- Az étkezési hozzájárulás kapcsán felmerült járulék költségét az önkormányzat
költségvetése terhére fedezi.
- A dolgozót akkor illeti meg az étkezési hozzájárulás, ha az adott hónapban 10
munkanapnál többet nem hiányzik, ha 10 munkanapot meghaladóan bármilyen
okból nem végez munkát nem illeti meg az étkezési hozzájárulás az adott
hónapra.
- A természetbeni meleg étkezési hozzájárulás az adott hónapban vehető igénybe,
következő hónapra át nem vihető, naponta 1 ebéd fogyasztható el helyben vagy
vihető el.
- A testület felkéri az óvodavezetőt, hogy a határozatról a dolgozókat tájékoztassa
és nyilatkoztassa.
- A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak részleteit
utasításban szabályozza, a határozatban foglaltak betartásáról intézkedjen.
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a határozatban szereplő összeget a 2015.
évi költségvetés elkészítésénél vegye figyelembe.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester és intézményvezető
Kelemen Gyuláné a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság elnöke ismertette a
várjátékokkal kapcsolatban hozott bizottsági határozatot.
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A várjátékok finanszírozásával kapcsolatban pedig a testület a Pénzügyi, Gazdasági és
Fejlesztési Bizottság javaslatát figyelembe véve egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal
és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
6/2015.(II.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2015. évi
költségvetési keretnek rendezvényekre tervezett összegéből 700.000 Ft-ot a
2015. június 6-án tartandó várjátékokra kíván felhasználni. A kiadások
összege tiszteletdíj lemondással, és egyéb támogatásokból növelhető.
A testület felkéri a polgármestert, hogy az összeg cél szerinti felhasználásáról
gondoskodjon.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
4. Alpolgármester választása titkos
megállapítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

szavazással,

eskütétel,

tiszteletdíjának

Szórágy Gyuláné polgármester:
Mint ismeretes önkormányzati törvény szerint a polgármester munkájának segítéséhez,
esetleges helyettesítéséhez egy alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat a
testület. Én eddig már két javaslatot is tettem, de nem került alpolgármester megválasztásra,
a mostani javaslatom Kelemen Gyuláné lenne.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Köszönöm, de a jelölést nem fogadhatom el, mert a munkahelyi feladataimmal és egyéb
dolgaimmal nem tudom összeegyeztetni. Természetesen, mint képviselő a továbbiakban is
segítek, amiben csak tudok, de ezt a tisztséget nem fogadhatom el.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor ezt a napirendet le is zárhatjuk, megyünk tovább.
5. Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Kiküldtük a megállapodásnak azt a változatát, amelyet a nemzetiségi önkormányzat már el
is fogadott. Az előterjesztésben leírtam, hogy a települési önkormányzatnak két fontos
dolgot kell biztosítani a nemzetiségi önkormányzat számára, egyrészt a működési
feltételeket, helyet, berendezést, felszerelést, másrészt pedig az adminisztrációt. Mindezt
ingyenesen kell biztosítani a nemzetiségi önkormányzat számára. A nemzetiségi
önkormányzat egy teljesen különálló szerv, aki saját számlával rendelkezik, és a pénzét
saját maga költheti el, viszont a pénzügyi és adminisztrációs feladataikat a települési
önkormányzatnak kell ellátni. A nemzetiségi önkormányzat már több mint 4 éve működik,
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és nagyon jól tudunk velük együtt dolgozni. Az együttműködés lényegi elemei már 2010től megvannak, igazából a jogszabályi változások miatt van szükség a módosításra.
Piroska János képviselő:
Mi alapján kapja a nemzetiségi önkormányzat a támogatást?
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A 2011. évi népszámláláskor magukat szlovák nemzetiségűnek valló emberek száma után.
Nálunk 67-en vallották magukat szlovák nemzetiségűnek.
Piroska János képviselő:
A záró rendelkezések szerint a nemzetiségi önkormányzat már el is fogadta ezt a
megállapodást. Ez elgépelés?
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Nem elgépelés, a nemzetiségi önkormányzat már a december 12-i ülésén tárgyalta a
megállapodást és ők elfogadták azt.
Kovács Ágnes képviselő:
Mennyi támogatást kapnak?
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Idáig 210.000 Ft működési támogatást kaptak, és erre jön még a jegyzőkönyveik után
kapott feladatalapú támogatás, amely tavaly kb. 317.000 Ft volt. Az idei évben az általános
működési támogatás 380.000 Ft-ra emelkedett, úgyhogy az idei évben több pénzből tudnak
majd gazdálkodni. Azt el kell mondanom, hogy a település rendezvényeit is mindig
támogatják.
A nemzetiségi önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás elfogadását a
testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta, és a
következő határozat született:
7/2015.(II. 24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztésnek
megfelelően elfogadja a települési önkormányzat és a nemzetiségi
önkormányzat közötti megállapodást.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a települési önkormányzat részéről a
megállapodást írja alá, és a települési önkormányzatra vonatkozó részek
betartásáról gondoskodjon.
Felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a megállapodásban foglaltak betartását segítse
elő, és amennyiben szükséges kezdeményezze annak módosítását.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester és jegyző
6. Óvodavezetői pályázat kiírása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
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Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A jelenlegi óvodavezető megbízása egy évre szól, mert még nem volt meg a szükséges
végzettsége, így ismét pályázatot kell kiírnunk a tisztség betöltésére. Tavaly is kiírtuk,
akkor nem volt jelentkező, így tudtuk Horváth Erzsébetet 1 évre megbízni, aki az idei
évben fogja megszerezni ezt a végzettséget. A pályázati kiírás az előző évinek megfelelően
került összeállításra, annyi különbséggel, hogy a vezetői végzettségről szóló iratot csak
június 30-ig kell bemutatni. Elméletileg ezen időpontig már Horváth Erzsébet is megszerzi
a végzettséget.
Piroska János képviselő:
Mi az a közigállás?
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Egy olyan internetes portál, ahol kötelező meghirdetni az ilyen jellegű pályázatokat,
álláshirdetéseket.
Zverkó Pál képviselő:
A pályázatot május 30-ig lehet benyújtani, viszont Horváth Erzsébet vezetői végzettsége
csak június 30-ra lesz meg. Nem lesz ez gond, ha jelentkezik valaki más is?
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Nem, mert úgyis a testület fog dönteni, többen is pályázhatnak.
Szavazás során az óvodavezetői pályázat kiírását a testület egyhangúlag 7 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta az alábbiak szerint:
8/2015.(II.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot hirdet az
Angyalvár Óvoda óvodavezetői beosztására az alábbiak szerint:
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2015. július 1-től 2020. június 30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Angyalvár Óvoda Nógrád
Nógrád megye, 2642 Nógrád, Mikszáth u. 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
Az intézmény és konyha alapító okiratban foglalt feladatok szervezése, a
törvényes működés biztosítása, a pedagógiai szakmai munka és konyhában
folyó tevékenység irányítása, az intézményi költségvetés betartása,
munkáltatói jogok gyakorlása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Főiskola, óvodapedagógus,
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, óvodavezetői
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
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megszerzése legkésőbb a kinevezés kezdetéig, legalább öt év pedagógusmunkakörben szerzett szakmai gyakorlat, nevelési-oktatási intézményben
pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló
alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő,
határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- iskolai végzettségre vonatkozó oklevelek másolata; részletes szakmai
önéletrajz; az intézmény vezetésére vonatkozó program; 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány; nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul; 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum; nyilatkozat
arról, hogy a pályázó hozzájárul pályázati anyagának sokszorosításához és a
véleményező és döntést hozó szervek, személyek részére történő átadáshoz;
óvodavezetői pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség megszerzéséről szóló iratot legkésőbb 2015. június 30-ig.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szórágy Gyuláné
nyújt a 06-35/362-001 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Község Önkormányzatának képviselőtestülete címére történő megküldésével (2642 Nógrád, Hunyadi u. 18.).
- Személyesen Szórágy Gyuláné, Nógrád megye, 2642 Nógrád, Hunyadi u.
18.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívás közigálláson és
honlapon történő közzétételéről gondoskodjon, és a beérkezett pályázatokat
terjessze a testület elé.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
7. Nógrádi Várrom ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Már többször tájékoztattam a testületet, hogy ingyenes önkormányzati tulajdonba fogjuk
kapni a várat, melyhez már csak a miniszter jóváhagyása szükséges. A Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. megküldte nekünk azt a megállapodás tervezetet, amelyet majd alá kell
írnunk. Az MNV Zrt. részéről történt egy kis elgépelés, az egyik határozati számot írták el a
megállapodás végén, de az a mai napon kijavításra került. Amikor majd elkészül az okirat
és a Földhivatalnál bejegyzésre kerül a dolog, akkortól rendelkezhetünk majd a várral.
Piroska János képviselő:
A vár körüli területre is vonatkozik a megállapodás?
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Az már az önkormányzat tulajdona, annak más helyrajzi száma van, az 545-ös hrsz-ú
terület az.
Piroska János képviselő:
Végigolvasva a tervezetet arra jutottam, hogy ez egy összeollózott megállapodás, amelyben
sok olyan rész van, amely nem érint minket. Kérjük ezeket kivenni!
Piroska János ezután ismertette, hogy a megállapodás mely részei azok, amelyek abszolút
nem vonatkoznak az önkormányzatra, ezért ki kellene vetetni azokat a megállapodásból.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Elképzelhetőnek tartom, hogy ez egy általános megállapodási forma, de kérni fogom tőlük
a módosítást az említett részeken. Viszont ha nincs lehetőség a módosításra, akkor
aláírhatom ebben a formátumban?
Piroska János képviselő:
Ha nincs lehetőség a nem ránk vonatkozó pontok törlésére, akkor elfogadjuk így.
Piroska János javaslatával a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
9/2015.(II.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a Nógrád
550. hrsz-ú kivett várrom ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés szerinti ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásáról szóló szerződés, megállapodás aláírására.
Felkéri a polgármestert intézkedjen azzal kapcsolatban, hogy amennyiben
lehetőség van arra, hogy azokat a részeket, amelyek nem vonatkoznak a várral
kapcsolatos átadásra a szerződésből töröljék, és ezt követően történjen az
aláírás.
Határidő: legkésőbb 2015.04.10.
Felelős: polgármester
8. A DMRV Zrt-vel kötendő megállapodás és szerződés jóváhagyása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A DMRV Zrt. mindössze 100.000 Ft + ÁFA összegért bérli tőlünk a rendszert évente,
viszont a karbantartási munkákat velünk akarták kifizettetni. Mi levélben már többször
kértük, hogy a bérleti díjat emeljék meg úgy, hogy az fedezze a karbantartási munkák
költségeit. Valószínűleg ezért küldték most ezt a megállapodás tervezetet, amely szerint az
általuk leszámlázott karbantartási összegeket mi visszaszámlázhatjuk nekik bérleti díjként.
Tehát ez pénzmozgással nem járó könyvelési tételek halmaza lenne. Mellékelten küldtek
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még egy 25 évre szóló bérleti-üzemeltetési szerződéstervezetet is, mivel az előző szerződés
december 31-én lejár.
Piroska János képviselő:
Az új szerződés jóváhagyásának feltétele a víziközmű vagyon értékelés, amelyet az
önkormányzatnak kell elkészíttetni. Ezzel mi van?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ez a vagyonértékelés már készen van, a DMRV Zrt. minden önkormányzatnak
megcsináltatta.
Piroska János képviselő:
A gördülő fejlesztési terv mit takar?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezt ők készítik el, a rendszeren 15 év alatt elvégzendő fejlesztések, felújítások ütemtervét
tartalmazza. Ők ezt már tavaly kiküldték, de nem fogadtuk el, mert, hogy nekünk erre nincs
pénzünk és már akkor is kértük a bérleti díj megemelését.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Mi anno nemcsak átadtuk a rendszert, hanem apportként a vagyonunkat is bevittük. Aztán
változott a központi jogszabály és vissza kellett adniuk a vagyont, amit úgy neveztek, hogy
átháramlott vagyon. Ez a központi jogszabály meghatározta, hogy a tulajdonosnak milyen
felújításokat kell fizetni, ilyen pl. a vízórák cseréje, a szennyvízátemelőkön történő javítás,
stb. és a DMRV Zrt. küldte is a számlákat, de a legtöbb önkormányzat elzárkózott a
fizetéstől, mert erre senkinek nincs kapacitása.
Piroska János képviselő:
Én is úgy látom, hogy a DMRV Zrt. csak a saját érdekeit és hasznát nézi, a miénket nem
annyira. A hasznot ők akarják, de a terheket mi viseljük. Attól félek, hogy az ármegállapítás
sem lesz kedvező a lakosságnak.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az ármegállapítás jogát már több éve elvették az önkormányzattól, ez ügyben sajnos
semmit sem tehetünk. Azt sem tudjuk, hogy minden felújítási költséget fog-e fedezni a
megállapodás.
Piroska János képviselő:
Írjuk meg nekik, hogy minden felújítási költséget fedezzen ez a megállapodás, hogy a
lakosságnak és az önkormányzatnak ne kelljen fizetni a felújításokért. Kérjünk pontosítást,
konkrétan írják le, hogy nekünk mit kell fizetnünk, és mi az, amit ők kötelesek elvégezni,
nevesítsék a tételeket!
Árpásné Schlenk Judit jegyző ismertette, hogy milyen kiegészítések szerepeltetését kéri a
testület a megállapodásban.
A javaslattal a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
egyetértett,így a következő határozat született:
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10/2015.(II.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztésben
foglaltak szerint az alábbi kitétellel elfogadja a DMRV Zrt-vel kötött
víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződéstervezetet és megállapodás
tervezetet. A testület kéri, hogy a megállapodás tartalmazza azt is, hogy a
bérleti díj összege fedezzen mindennemű kiadást, az önkormányzatot
semmiféle kiadás ne terhelje. Kiegészítés készüljön a megállapodáshoz, amely
részletesen leírja, hogy mely munkálatokat ki köteles elvégezni.
A testület felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kiegészített szerződés és
megállapodás aláírására, és egyben kéri, hogy annak betartásáról
gondoskodjon.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester
9. VIS MAIOR pályázat közbeszerzési eljárás lefolytatójának kiválasztása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Mint ismeretes a tavalyi évben nyert a VIS MAIOR pályázatunk 21.585.000 Ft támogatást
3 utca felújítására. Közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk, melyhez 4 árajánlatot kértünk
be. A 4 árajánlatot minden képviselőnek megküldtem egy olyan határozati javaslattal mely
kimondja, hogy a közbeszerzési eljárás ára tartalmazza a 2015. évi közbeszerzési szabályzat
és terv elkészítését is, tehát ezt kérjük az eljárás lefolytatójától.
Piroska János képviselő:
Szokolai László ajánlatát már eleve ejtette a bizottság, ezért is kértünk be újabb
árajánlatokat. A Quadrát Kft. ajánlata közel 400.000 Ft-ot jelent, Csendes Richárd ajánlata
290.000 Ft, de ez egy komolytalan árajánlat, abszolút nem foglalkozik azzal, amit mi
kértünk. Maradt a Nomber Kft. ajánlata, ami igen magas, mégis azt mondom, hogy
tárgyaljunk velük, hogy amennyiben 500.000 Ft alá mennek, akkor velük kötünk
szerződést. Ha nem, akkor újabb ajánlattevőt keresünk.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Mért kellene újabb ajánlattevő, miért nem választunk ezek közül?
Szórágy Gyuláné polgármester:
A Nomber Kft. a csatorna beruházás műszaki ellenőre volt, és úgy tudom, hogy Diósjenő
Önkormányzata be is perelte őket, amiért nem végezték el 100%-osan azt a munkát, ami
rájuk lett bízva. Nekem nincs bizalmam feléjük, ráadásul ők a legdrágább árajánlatot adók.
Piroska János képviselő:
Az a Diósjenői Önkormányzat dolga, ha lejjebb viszik az árajánlatukat, szerintem
tárgyalhatunk velük.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Mi a baj Szokolai Lászlóval? Miért lett kizárva?
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Zverkó Pál képviselő:
Mert már köze volt Nógrádhoz, és nem éppen feddhetetlen. Felolvasok valamit.
Zverkó Pál képviselő felolvasott egy cikket a Csomádi Tükör című kiadványból, melyben
Szokolai László neve is szerepelt negatív megvilágításban. (A felolvasott rész tartalma
jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ha Szokolai László ki is esik, akkor is van még 3 másik ajánlat, miért nem lehet ebből
választani, miért kell az időt húzni? Úgyis ti fogtok dönteni a kivitelezőkkel kapcsolatos
kérdésekben is!
Piroska János képviselő:
Mert az egyik árajánlat komolytalan, inkább cégismertető, a Nomber Kft. ajánlata, ami
komoly ajánlat viszont elég magas, ezért tárgyaljunk velük, hogy vigyék azt lejjebb
400.000 Ft-ra. Én mindössze ezt javasoltam!
Varga Zoltán képviselő:
Akkor viszont a másik árajánlatot adókat is keressük meg újra, nekik is adjunk esélyt!
Piroska János képviselő:
Örülök, hogy megnyílt a szád, akkor ez a te javaslatod! Tájékoztassuk akkor az érintetteket,
hogy bruttó 400.000 Ft-os árajánlatot várunk, ami minden költséget tartalmaz.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Én is azt mondom, hogy minden cégnek adjuk meg az esélyt. Akkor az ajánlat
megjelentetési költséggel együtt bruttó 400.000 Ft legyen, ami tartalmazza a közbeszerzési
szabályzat és terv elkészítését is, ezt kérjük.
A javaslatot a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
támogatta és az alábbi határozatot hozta:
11/2015.(II.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy levélben keresse meg a Quadrát Kft-t, a NOMBER
Mérnöki Szervező és Beruházó Kft-t, valamint a Csendes Consulting Kft-t és
közölje velük, hogy ajánlatuk elfogadására akkor van lehetőség, ha 400.000 Ft
összeget meg nem haladóan – amelyben szerepel a megjelentetés, a
közbeszerzési szabályzat és terv készítésének költsége is – vállalják az eljárás
lefolytatását.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett válaszokat terjessze a
képviselő-testület elé döntésre.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: polgármester
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10. Külterületi lakott hely elnevezése
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
German József Nógrád község külterületén építkezett és a használatbavételi engedélyezési
eljáráshoz szüksége van arra, hogy az ingatlana szerepeljen a címnyilvántartásban.
Javaslatot is tett a címre Nógrád, Malom völgy 0270/25 elnevezéssel, ehhez kérné a testület
hozzájárulását.
German József kérelmét a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta és a következő határozatot hozta:
12/2015.(II.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja German
József kérelmét, és a Nógrád 0270/25 hrsz-ú külterületi lakott hely hivatalos
nevét Nógrád, Malom völgy 0270/25 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
19 óra 25 perckor Szórágy Gyuláné polgármester szünetet rendelt el.
19 óra 40 perckor az ülés folytatódott.
11. Egyebek
- Futapest 2015 verseny megtartása
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Egy már évek óta megrendezésre kerülő rendezvényről van szó, melyet ajándéktárgyakkal
és a sportöltöző és sportpálya ingyenes biztosításával szoktunk támogatni. Keresztes
Konrád volt alpolgármester minden évben egy havi tiszteletdíj lemondásával támogatta a
rendezvényt.
Piroska János képviselő:
Szerintem inkább a saját rendezvényeinket támogassuk tiszteletdíj lemondással, a Futapest
elégedjen meg a kisebb ajándéktárgyak és helyszínek biztosításával.
Piroska János javaslatát a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta és az alábbi határozat született:
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13/2015.(II.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrádon 2015.
június 7-én tartandó Futapest – Nógrád terepfutó versenyt anyagilag
támogatni nem tudja. A rendezvény díjazásához ajándéktárgyakat biztosít, és
a sportöltözőt ingyenes használatba adja a szükséges időre.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon.
Határidő: azonnal és 2015. június 7.
Felelős: polgármester
- Farsangi rendezvény támogatása
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Kiküldtem Keresztesné Rózsa Mária kérelmét, melyben a szülői szervezet nevében kéri a
farsangi bál megrendezésének támogatását a testülettől. A kérelem beérkezése óta nem volt
testületi ülés, de úgy gondolom, hogy lesz még gyereknap és egyéb rendezvény, amihez jól
jöhet az anyagi segítség.
Kovács Ágnes képviselő:
Az iskolában volt egy névadó ünnepség, melyre a szülői szervezet támogatójegyeket
bocsátott ki és azt ígérte, hogy a befolyó pénzből támogatja majd a rendezvényt. A
szervezet azóta sem számolt el a befolyt összeggel és semennyi pénzzel nem támogatta a
rendezvényt. Egyébként úgy tudom, hogy a farsangi bálból elég szép bevételre tett szert a
szülői szervezet és a tavalyi évben is volt pénze bőven, de az ugye olyan dolgokra lett
elköltve, ami nem volt szükséges. Részemről nem tudom támogatni ezt a kérést. Bármikor
szívesen adok a gyerekeknek, de csak ha tisztán látom, hogy mire is.
Keresztesné Rózsa Mária Szülői Szervezet elnöke:
A névadó ünnepséghez az igazgató asszony valóban kért anyagi támogatást, de én már
akkor mondtam, hogy mivel nincs pénzünk, így csak a segítségünket tudom felajánlani.
Ennek azt gondolom, hogy eleget is tettünk, mert segítettünk a díszítésben, süteményeket
sütöttünk, felszolgáltunk stb. Igen kibocsátottunk támogatójegyeket, de azt nem konkrétan
a névadó ünnepségre, hanem az iskola rendezvényeire. A támogatójegyekből 22.000 Ft
bevétel lett, és mivel nekünk sem volt pénzünk a szülők úgy döntöttek, hogy 11.000 Ft-ot
adjunk oda az ünnepségre, 11.000 Ft-ot pedig tegyünk el a farsangi bálra. A pénzt
elküldtem az igazgató asszonynak, de ő visszaküldte azt. Az, hogy még vannak kifizetetlen
számlák, nem a mi hibánk, mert mi soha nem mondtuk, hogy bármit is kifizetünk majd. Az
SZMK a pénzét mindig csak olyan dolgokra költötte, ami a gyerekeknek fontos volt, vagy
szükséges, lásd. magnó, lámpacsere stb. A farsangi bál bevételéért én és a szülők elég sokat
tettünk, és azt gondolom, hogy megfelelő színvonalú és hangulatú rendezvényt hoztunk
össze. Előttünk áll egy gyereknap és pedagógusnap, tehát van hova tenni a pénzünket, és
ezért is próbálunk ahonnan csak tudunk pénzt szerezni.
Kovács Ágnes képviselő:
Én úgy tudom, hogy arról volt szó, hogy kifizetitek a drapéria árát. A támogatójegyekkel
pedig igenis illett volna elszámolni.
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Keresztesné Rózsa Mária Szülői Szervezet elnöke:
Mi csak a munkánkat ajánlottuk fel, illetve azt mondtuk, hogy ha lesz pénz, azt is adunk.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A támogatójegy konkrétan mire lett kibocsátva, mi szerepelt rajta?
Keresztesné Rózsa Mária Szülői Szervezet elnöke:
Az iskola rendezvényeire.
Zverkó Pál képviselő:
Én azt gondolom, hogy a támogatójegy bevételt mindig a soron következő rendezvényre
kell felhasználni.
Keresztesné Rózsa Mária Szülői Szervezet elnöke:
Szerinted lenne olyan ember, aki novemberben jegyet vesz, és aztán januárban újra
megteszi? Miből csináltunk volna farsangi bált?
Zverkó Pál képviselő:
Hová lett az előző évi pénz? Merthogy állítólag szeptemberben nulláról indultatok!
Keresztesné Rózsa Mária Szülői Szervezet elnöke:
Ez egy téves információ, nem tudom, honnan szedték, volt 31.000 forintunk.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az SZMK egy szülőkből álló szervezet, nem tartozik beszámolási kötelezettséggel a
testületnek. Javaslom, ha legközelebb támogatójegy lesz kibocsátva, akkor a kibocsátók
foglalják írásba, hogy az abból befolyt összeget mire fordítják a viták elkerülése érdekében.
Felolvasásra került egy támogatójegyről, hogy pontosan milyen szöveg szerepel rajta:
„Tisztelt Adományozó! Ezen támogatójegy megvásárlásával Ön a nógrádi Hesz Mihály
Általános Iskolát támogatta és hozzájárult az iskola rendezvényeihez. Támogatását nagyra
értékeljük és köszönjük!”
Piroska János képviselő:
Javaslom, hogy az SZMK ezentúl készítsen tervet, hogy mit tervez, mennyi költséggel
járnak a tervek, erre mennyi pénze van a szervezetnek és ezután kérjen. Mert tudni akarjuk,
hogy mire mondunk le a tiszteletdíjunkból. Legközelebb egy kidolgozott kérelmet adjanak
be költségkalkulációval, aztán tudunk majd dönteni, mert látjuk, hogy mire adunk.
Zverkó Pál képviselő:
Amióta az új igazgatónő idekerült, ti folyamatosan aknamunkát végeztek ellene.
Megmondom szemtől szembe, hogy én soha nem fogom támogatni a te általad vezetett
szervezetet, amíg nem normalizálódik a kapcsolatod az igazgatónővel!
Keresztesné Rózsa Mária Szülői Szervezet elnöke:
Ezt kikérem magamnak, én próbáltam az igazgatónővel normálisan kapcsolatot kialakítani,
de ebben ő nem partner.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Zárjuk le ezt a vitát és maradjunk annyiban, hogy ezt a kérelmet most nem támogatja a
testület, pontosítsák azt és akkor majd, aki akarja, támogatja.
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A polgármester javaslatával a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással egyetértett és a következő határozatot hozta:
14/2015.(II.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a Hesz Mihály
Általános Iskola Szülői Szervezetének elnökét Keresztesné Rózsa Máriát,
hogy a képviselő-testülethez benyújtott támogatás kérését pontosítsa.
Pontosan nevezze meg, hogy milyen rendezvényre milyen összegű támogatást
kér.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
- Rákóczi Szövetségnek támogatás nyújtása
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tavaly 10.000 Ft-tal támogattunk egy magyar iskolába járó diákot a Szövetségen keresztül
és idén is kérték a segítségünket.
Piroska János képviselő:
Meg kellene érdeklődni, hogy nem lehetne-e a testvérfalunkat, Felsőtúrt is belevonni a
programba és akkor egy ottani magyar iskolába járó diákot támogatni? Vagy esetleg, ha
lehetőségünk van rá, akkor többet is.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Nem tudom, de megérdeklődöm, és ha be lehet őket vonni a támogatásba, akkor majd
döntünk.
A polgármester asszony javaslatával a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és
0 tartózkodással egyetértett és az alábbi határozat született az ügyben:
15/2015.(II.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség
beiratkozási ösztöndíjprogramjának ügyében felkéri a polgármestert, gyűjtsön
további információt, járjon utána, hogy Felsőtúr testvértelepülés magyar
iskolába beiratkozó első osztályosai részére adható-e támogatás.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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- Intézményi tanácsba delegálás
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Kiküldtem az igazgató asszony megkereső levelét, melyben kéri, hogy a testület két főt
delegáljon az iskola intézményi tanácsába. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól
és tájékoztatást kértünk az ügyben, hogy ez a szervezet igazából mit is takar, kik lehetnek
tagjai, mi a feladata stb., a választ szintén mindenkinek megküldtük.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az üggyel kapcsolatban számomra elég sok a nyitott kérdés, pl. hogy az előző tagok
megbízása meddig szólt, mikor és milyen módon szűnt meg, de ezt már úgysincs értelme
bolygatni. Javaslatokat várunk a tagok személyére.
Kovács Ágnes képviselő:
Én Zverkó Pált és Piroska Jánost javasolnám, mert ők már sokat segítettek az iskolai
dolgoknál.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Vállaljátok a megbízást?
A megbízást mindkét személy vállalta.
Az érintett személyek a szavazásban nem kívántak részt venni, így a testület 5 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
16/2015.(II.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Hesz Mihály
Általános Iskola intézményi tanácsába Piroska János és Zverkó Pál
képviselőket delegálja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot az iskola igazgatójának
küldje meg.
Határidő: 2015. március 25.
Felelős: polgármester
Zverkó Pál és Piroska János személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazáson.
- Tiszteletdíj lemondások
Szórágy Gyuláné polgármester:
Kelemen Gyuláné képviselő említette, hogy tiszteletdíj lemondással szeretne élni, kérlek
mondd el, hogy miről van szó.
Kelemen Gyuláné képviselő:
A március 15-i emlékművet szeretnénk homokfúvással megtisztíttatni a jövő héten,
melynek az ára bruttó 55.000 Ft. Ennek az összegnek a kifizetésére szeretnénk lemondani
egy páran a tiszteletdíjunkról. Szeretnénk még oda két kő virágtartót is elhelyezni, de annak
még nem tudom az árát.
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Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Egy havi tiszteletdíj lemondás 28.589 Ft-ot jelent.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Akkor a homokfúváshoz két havi tiszteletdíj elég, és még nem tudom, hogy mennyibe fog
kerülni a két virágtartó. Szerintem kb. 10-15.000 Ft lesz darabja.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Akkor 3 képviselőnek kellene egy havi tiszteletdíjáról lemondani.
Az emlékmű homokfúvásos megtisztíttatására és a két virágtartó megvételére Zverkó Pál,
Piroska János és Kelemen Gyuláné mondott le egy havi tiszteletdíjáról.
A tiszteletdíj lemondásokat a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta és a következő határozatot hozta:
17/2015.(II.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete engedélyezi, hogy a
képviselők által lemondott képviselői tiszteletdíj (járulékkal növelt összegben)
az alábbiak szerint kerüljön felhasználásra:
1848-as emlékmű letisztítása, és 2 db kő virágtartó vásárlására
- Kelemen Gyuláné 1 havi
28.589 Ft
- Piroska János
1 havi
28.589 Ft
- Zverkó Pál
1 havi
28.589 Ft
Összesen:
85.767 Ft
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon, a felhasználásról számoljon be, és átcsoportosításra tegyen
javaslatot.
Határidő: azonnal és 2016. február 28.
Felelős: polgármester
Kovács Ágnes képviselő:
Én az iskola javára szeretnék lemondani a tiszteletdíjamról, mert elromlott a nyomtató és a
javításra nincs pénz, illetve festékpatront is kellene venni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Azt csak úgy lehet, hogy számfejtjük a tiszteletdíjadat és felveszed a nettó összeget, amiből
aztán ki tudod fizetni a javíttatást.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Akkor viszont a testületnek engedélyezni kell, hogy számfejtsük Kovács Ágnes két havi
tiszteletdíját, mert úgy lett meghatározva a rendeletben, hogy azt negyedévente lehet
számfejteni.
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Kovács Ágnes képviselő két havi tiszteletdíjának számfejtését a testület egyhangúlag, 7
igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással engedélyezte, így az alábbi határozat
született:
18/2015.(II.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete engedélyezi, hogy
Kovács Ágnes képviselő 2 havi tiszteletdíja március elején számfejtésre
kerüljön, mert a kézhez vett összeget az iskola működési költségeire kívánja
fordítani.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
- Startmunka mintaprogramról határozat hozatal
Piroska János képviselő:
Polgármester asszony kérlek, röviden számolj be arról, hogy hol tart a startmunka
mintaprogram.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Közfoglalkoztatási pályázatot nyújtottunk be, melynek keretében a vasúttól a várig vezető
járdaszakaszt szeretnénk felújítani. A vasúttól az óvoda sarkáig, és a Hunyadi utca sarkától
a várfeljáróig viacoloros járdaszakasz kerülne kiépítésre. A viacolort a Belügyminisztérium
nem támogatta, így azt nekünk kell megvenni a tartalékalapból. Ez kb. 2 millió forint. 9 fő
foglalkoztatását vállaltuk és azt is megtudtuk, hogy ha nálunk nincs megfelelő szakember,
kőműves a munkálatok irányításához, akkor azt más környező faluból is közvetíttethetünk
ki. 1 évre tudnánk munkát biztosítani az embereknek, 2015. március 23-tól 2016. február
28-ig. A tó körül előkészítenénk egy kerékpárutat, megcsinálnánk a tükör részét, a kulét és
a sódert tudnánk bekészíteni a következő évben megvalósuló járdához, valamint a
várfeljáró alját hoznánk rendbe. A felszedett betonjárdákat pedig mezőgazdasági utak
javítására fordítanánk. A pályázatot befogadták, most várjuk, hogy nyerni fog-e.
Dávid Barbara érdeklődő állampolgár:
A várfeljáró alja elkészül a várjátékokig?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Sajnos nem, az csak decemberre van ütemezve, de valamit mindenképp javítanunk kell ott
addig is. Az ütemtervtől nem térhetünk el, mert valószínűleg ellenőrzések lesznek.
A polgármester kérte a képviselő-testületet, hogy hozzanak határozatot a Startmunka
mintaprogramról az információk alapján.
A testület ezután egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
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19/2015.(II.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja a 2015. évi
kistérségi (járási) startmunka mintaprogram pályázat „Helyi sajátosságokra
épülő közfoglalkoztatás” témában „Nógrádi vár megközelíthetősége
kerékpárúttal kombinált turistaút kialakításával” elnevezéssel.
A pályázat a következő feladatokat tartalmazza:
- viacolor járdaépítés a vasútállomástól az iskoláig, iskolától az óvodáig
- kerékpáros út előkészítése tó körül
- várfeljáró felújítás előkészítő talajmunkái
- veszélyes fák kivágása
- vár és felvezető utak mentén bozótirtás, tereprendezés.
A pályázat keretében 1 fő kőműves szakmunkás és 8 fő segédmunkás
közfoglalkoztatását biztosítjuk 2015. március 23-tól 2016. február 28-ig. A
pályázat összköltsége: 13.492.627 Ft, ebből bér és járulékköltség 9.761.241
Ft, munka- és védőruházat költsége: 42.545 Ft, munkába járással kapcsolatos
utazási költség: 410.515 Ft, kis értékű tárgyi eszközök: 311.200 Ft, beruházási
költségek: 2.294.026 Ft, egyéb költség (veszélyes fák kivágása): 673.100 Ft.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Miután egyéb kérdés, észrevétel nem volt Szórágy Gyuláné polgármester megköszönte az
aktív részvételt és az ülést 20 óra 35 perckor berekesztette.
k.m.f.

Szórágy Gyuláné
polgármester

Zverkó Pál
jegyzőkönyv hitelesítő

Árpásné Schlenk Judit
jegyző

Kovács Ágnes
jegyzőkönyv hitelesítő

