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

Nógrád Község Képviselő-testületének 2015. március 31-én Nógrádon
megtartott rendkívüli 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
Horváth Erzsébet óvodavezető.
Érdeklődők: Zverkó Pálné, Rottek Ferenc, Szórágy Gyula, Bertyák Istvánné, Árpás Károly
Keresztesné Rózsa Mária, Keresztes Konrád.
Napirend:
1. Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
2. Alpolgármester választása titkos szavazással, eskütétel, tiszteletdíjának
megállapítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
3. A VIS MAIOR pályázat közbeszerzési eljárás lefolytatójának kiválasztása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
4. Egyebek
Hozott határozat: 20/2015.(III.31.) – 34/2015.(III.31.) képviselő-testületi határozat
Hozott rendelet volt: 4/2015.(IV.01.) önkormányzati rendelet az avar és kerti
hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 7/2012. (IV.24.) rendelet módosításáról.
Zárt ülés nem volt.
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Szórágy Gyuláné polgármester üdvözölte a megjelent képviselőket, meghívott vendégeket
és érdeklődő állampolgárokat, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés
határozatképes, így azt 17 óra 20 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a
rendkívüli ülést a képviselők kérésére kellett összehívni, illetve indokolt még néhány fontos
napirend megtárgyalása.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Szeretném elmondani, hogy az elmúlt ülés utáni történéseket nem tartom helyénvalónak, az
akkori hangerő és hangnem nem a hivatalos helységbe való. Kérem, hogy az ilyen
viselkedéstől a jövőben tartózkodjunk. Azt sem tartom helyénvalónak, hogy a
frakcióüléseken meghozott döntéseket az ott jelen sem lévő képviselőkkel is aláíratják,
miközben ők azt sem tudják, hogy miről van szó. Ismételten szeretném felhívni arra is a
figyelmet, hogy az önkormányzati törvény szerint én képviselem az önkormányzatot, én
vagyok a kötelezettségvállaló, tehát a képviselők minden ügyben egyeztessenek velem. Ha
a képviselők az önkormányzattal kapcsolatban bármilyen információra kíváncsiak, akkor
azt tőlem vagy a jegyzőasszonytól kérjék. A rendkívüli ülés összehívását nem értem, mert a
megkeresésben olyan napirendi pontok vannak, amelyeket már többször tárgyaltunk, a
többi üggyel kapcsolatban pedig nem tudjuk, hogy mit is kellene megbeszélni. Az Ügyrendi
Bizottság elnökét pedig felkérem, hogy vizsgálja ki a képviselők és bizottsági tagok
köztartozásmentes adatbázisban való nyilvántartását, mert egy képviselővel kapcsolatban
levelet kaptunk a NAV-tól, egy bizottsági tagról pedig nincs semmilyen információnk a
témával kapcsolatban.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az önkormányzati törvény kimondja, hogy a képviselőknek és bizottsági tagoknak
december 31-ig be kellett jelentkezni a köztartozásmentes adatbázisba. A határidőn túl
vagyunk, így polgármester asszony és az Ügyrendi Bizottság elnöke felhívó levelet küldött
az érintetteknek, hogy igazolják az adatbázisban szereplésüket. Egy bizottsági tag és egy
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képviselő nem tett, vagy nem tudott eleget tenni a felhívásnak, ezért kell az Ügyrendi
Bizottságnak kivizsgálni az ügyüket. Az ülés összehívásával kapcsolatban azt szeretném
mondani már sokadszor, hogy ha a képviselőknek kérdésük van, kérdezzenek nyíltan, nem
kell ehhez rögtön rendkívüli ülést összehívni. Én és a polgármester asszony állunk
rendelkezésre minden ügyben, keressetek minket! Mi azt szeretnénk, hogy mindenki tisztán
lásson mindent, ne legyenek kételyek, vitassunk meg mindent nyíltan. A mostani beadvány
némely pontjában nem tudtuk, hogy igazán mire is vagytok kíváncsiak, mit is szeretnétek
az üggyel kapcsolatban, így előterjesztést sem tudtunk készíteni. Az elmúlt ülésen olyan jól
tudtunk haladni, meg voltak a rendelettervezetek, határozati javaslatok, gördülékenyen
ment az ülés, azt szeretném, hogy ez mindig így legyen!
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 Piroska János és Varga Zoltán
személyében. A javasolt személyeket kérdésre a testület egyhangúlag elfogadta.
Napirend:
1. Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Mint az előterjesztésben is leírtam, a már meglévő rendeletünkben mindössze egyetlen
mondatot módosítanánk azért, hogy ne legyünk ellentétesek a központi, magasabb rendű
jogszabállyal. A külterületi égetés átkerült a Katasztrófavédelemhez, akikhez az égetés előtt
10 nappal kérelmet kell benyújtani és ők engedélyezik azt. A belterületi égetést
önkormányzati rendeletünk szabályozza, mely szerint március 15-től április 15-ig és
október 1-től október 31-ig szerdai és szombati napokon lehet égetni. Az egész BM
rendelet egyébként már március elejétől megtalálható az önkormányzat honlapján, innen
tájékozódhattak az állampolgárok.
Zverkó Pál képviselő:
Lakossági visszajelzés volt?
Szórágy Gyuláné polgármester:
A beltéri égetés szabályait általában betartják, a külterületi égetés illetékfizetési
kötelezettségét természetesen nehezményezik.
A rendelet módosítást a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással elfogadta és ezzel megalkotta a 4/2015.(IV.01.) önkormányzati rendeletét
az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 7/2012. (IV.24.) rendelet
módosításáról.
Rendelet 1 példánya jegyzőkönyvhöz csatolva.

4
2. Alpolgármester választása titkos
megállapítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

szavazással,

eskütétel,

tiszteletdíjának

Szórágy Gyuláné polgármester:
Többedik alkalom téma már az alpolgármester választás, mert eddig sajnos még nem
sikerült a munkám segítésére alpolgármestert választani, habár már több lehetőség is volt
annak személyére. Az én javaslatom az alpolgármester személyére Varga Zoltán. 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.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Mivel Varga Zoltán az Ügyrendi Bizottság elnöke, javasolnám, hogy a másik két bizottsági
tag bonyolítsa le a titkos szavazást.
Szórágy Gyuláné polgármester 17 óra 38 perckor szünetet rendelt el, amely alatt
lebonyolították a titkos szavazást.
17 óra 46 perckor az ülés folytatódott.
Piroska János Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatot kezelő Bizottság tagja:
Ismertetem a szavazás eredményét:
6 fő vett részt a szavazáson, ebből 2 szavazat érvényes volt, az alpolgármester személyét 2
fő támogatta, 4 fő pedig ellene volt, így a szavazás eredménytelen.
Titkos szavazásról készült jegyzőkönyv mellékelten csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Megállapítom, hogy javaslatomat titkos szavazás során 2 fő támogatta, nem lett minősített
többség, így alpolgármester 5. alkalommal sem került megválasztásra. A képviselő-testület
tehát titkos szavazással az alábbi határozatot hozta az ügyben:
20/2015.(III.31.) 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.
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A törvényesség biztosítása érdekében a következő ülésen az alpolgármester
választást ismét napirendre kell tűzni.
Határidő: következő ülés
Felelős: polgármester
Kelemen Gyuláné képviselő:
Már nevetséges ez a játék, ami itt folyik. Persze a törvény azt mondja, hogy neked van
jogod alpolgármestert javasolni, de tudod azt is, hogy mi kit szeretnénk, viszont az ő nevét
mégsem mondod. Akkor mondd meg azt, hogy miért nem akarod őt! Én csodálkozom,
hogy Varga Zoltán képviselőtársam harmadszor is elfogadta a jelölést, holott tudja, hogy az
előző két alkalommal sem kapott bizalmat mindenkitől. Neked is van munkahelyed, te sem
tudnád rendesen ellátni ezt a feladatot. (Varga Zoltánhoz címezte a képviselő.)
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ne haragudj Mariann, de te ilyen mondatokkal nem vegzálhatod a képviselőtársadat. Az ő
döntése, hogy vállalja-e vagy sem, te nem hozhatod őt ilyen helyzetbe!
Kelemen Gyuláné képviselő:
Tudom, de így soha sem lesz alpolgármester.
Zverkó Pál képviselő:
Ez csak színjáték!
Szórágy Gyuláné polgármester:
Nekem segítőre van szükségem, nem pedig irányítóra. Ha ti úgy érzitek, hogy ez csak
színjáték, sajnálom, mert én úgy érzem, hogy Varga Zoltán az, aki felé van bizodalmam, és
akivel együtt szeretnék dolgozni.
Zverkó Pál képviselő:
A falu érdekét kell nézni! Olyan alpolgármestert kell választani, aki segíteni tud.
Varga Zoltán képviselő:
Én mért ne tudnék segíteni?!
Zverkó Pál képviselő:
Van neked arra időd?
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A polgármester dönti el, hogy kit javasol. A munkát is ő adja neki, nem ti, tehát ne ti
mondjátok meg, hogy belefér-e az idejébe vagy sem, amit a polgármester rábíz! A
polgármester dönti el, hogy mit bíz az alpolgármesterre.
Zverkó Pál képviselő:
Nem akartuk megszabni, lépjünk tovább!
3. A VIS MAIOR pályázat közbeszerzési eljárás lefolytatójának kiválasztása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Újra megkerestük a közbeszerzési szakértőket, hogy adjanak be újabb árajánlatot, ami nem
lehet több bruttó 400.000 Ft-nál. Szokolai Lászlót nem kértük fel, mivel őt kizártátok a
közbeszerzési eljárás lefolytatóinak sorából. Vele kapcsolatban megkerestem Csomád
polgármesterét, Klement Jánost, felolvasnám, hogy mit válaszolt Szokolai László
munkájával kapcsolatban.
Szórágy Gyuláné polgármester felolvasta Klement János válaszát. (A felolvasott levél
jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Zverkó Pál képviselő:
Szokolai László akkor is összekapcsolható a Farmép Kft-vel, a Tildi Bau Kft-vel és a K&K
Energy Service Kft-vel. Összefonódások vannak, amik ki is lesznek vizsgálva. Nézzük
például a játszótér építést, ahol a kivitelezésnél az ismertetett három cég volt a pályázó. A
Farmép Kft. lett a nyertes a kihelyezett tábla szerint, viszont a kapott ütemterven a Tildi
Bau Kft. szerepel, a munkát pedig a K&K Energy Service Kft. végzi. Ezek szerint a három
cég egy és ugyanaz.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Most Szokolai László munkája a téma, nem pedig a beruházóké.
Zverkó Pál képviselő:
Ennek az ügynek még akkor is lesz folytatása.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A cikk amelyből Zverkó Pál a múltkor idézett egy hosszabb cikk, melyben már a csomádi
polgármestert is meggyanúsítják, úgyhogy azt kérném, hogy tartózkodjunk más
önkormányzatok belügyeibe való beavatkozástól, mi csak a saját ügyeinket tárgyaljuk. Nem
szeretném, ha az ülésünkön elhangzottak miatt esetleg beperelnének minket.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az újonnan kapott közbeszerzési árajánlatokat kiküldtem, a Quadrát Kft. ajánlata 400.050
Ft, Csendes Richárd ajánlata 240.000 Ft, a Nomber Kft. pedig azt a választ adta, hogy csak
az eredetileg megküldött áron tudják vállalni a munkát.
Piroska János képviselő:
A Quadrát Kft. ajánlata a legkedvezőbb minden téren, ezért én őket javasolnám
megválasztásra.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A munkát módosított műszaki tartalommal kell elvégezni, mivel kevesebb pénzt kaptunk,
mint amire pályáztunk. Vilimi Sándor készítette az eredeti költségvetést, most megkértem
őt, hogy módosítsa azt. Úgy gondolom, hogy a Quadrát Kft. képviselőjét elhívnánk egy
Pénzügyi Bizottsági ülésre, ahol elmondanánk neki, hogy mire is gondolunk, ő pedig utána
elindítaná a közbeszerzési eljárást.
Piroska János és a polgármester javaslatát a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta és az alábbi határozatot hozta:
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21/2015.(III.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Vis Maior pályázat
közbeszerzési eljárás lefolytatásával a Quadrát Építőipari és Kereskedelmi
Kft-t 3100 Salgótarján, Mártírok út 4.bízza meg.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a szervezetet a döntésről értesítse és a
következő Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottsági ülésre hívja meg. Az
ülésen kerülnek egyeztetésre a közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: polgármester
Piroska János képviselő:
A Viola utca is javítva lesz a vis maior keretében, ami ugye már 2007-ben is javítva volt,
viszont az akkori munka díjának, 2.200.000 Ft-nak a kifizetését az idei költségvetésbe
terveztük be. Érdekelne, hogy annak idején milyen munkákra készült az árajánlat, illetve,
hogy én úgy tudom, hogy 2011-ben erre a munkára már ki lett fizetve 1.759.000 Ft.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Erre a munkára még semmilyen összeg nem lett kifizetve.
Piroska János képviselő:
A 2011. évi költségvetésben szerepel ez a tétel.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Beterveztük, hogy amennyiben elkészül az útpadka és benyújtják a számlát, fizetünk, de ez
nem történt meg. Ez lesz az első kifizetés.
Piroska János képviselő:
A betervezett munkának mennyi része lett elkészítve akkor.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az egész, mert csak egy szakaszról volt szó, ami kb. 30 méter. Annak az utcának csak ez az
egy része járható.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az egy betonútrész, ami 2007-ben elkészült és az utca többi részét fogjuk javítani a vis
maior keretében.
18 óra 5 perckor megérkezett Keresztes Konrád érdeklődő állampolgár.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A munkát viszont el kellett végeztetni, hogy az ott élők használni tudják az utat.
Piroska János képviselő:
Miért nem lett kifizetve, miért kell 8 évnek eltelnie, hogy rendezve legyen?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Mert a számla nem lett benyújtva, mert a padka nem készült el, és pénzünk sem volt.
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Piroska János képviselő:
Ki nem hatott oda, hogy a munka befejezésre kerüljön? Ki volt a kivitelező?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Keresztes Konrádék.
Piroska János képviselő:
Az akkori testületnek rendelkeznie kellett valamilyen előterjesztéssel ellátott döntéssel, ha
megrendelte a munkát. Mi volt az?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Te is benne voltál az akkori testületben, úgyhogy te is megrendelted a munkát.
Piroska János képviselő:
Én már nem emlékszem. Akkor más felelőst kell keresnünk, aki nem hajtotta végre teljes
körűen a döntést. Miért kellett a munkának 8 évig elhúzódni, hol volt a műszaki ellenőr?
Miért nem készült el 8 év alatt a munka? Az elmaradt padkát majd a vis maior kivitelezőjén
fogjuk bevasalni?
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az a szakasz nem képezi a vis maior pályázat tárgyát. A munka el lett végezve és kára
ebből senkinek sem származott. Ha a vállalkozó 8 évig nem kérte a pénzét, azzal nem
okozott nekünk kárt.
Piroska János képviselő:
A munka akkor sem lett 100%-osan elvégezve. Ki a felelős? Ha az önkormányzat, akkor
ejnye-bejnye, ha pedig a kivitelező volt trehány, akkor többet nem kell vele dolgoztatni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A munka 99%-ban elkészült, az eső akkor járhatatlanná tette az utat és sürgősen meg kellett
javíttatnunk. Kaptunk egy árajánlatot, amelyet a testület elfogadott. Te és Zverkó Pál is
megszavaztátok akkor a munka elvégzését.
Piroska János képviselő:
A munka el lett végezve, csak be nem lett fejezve.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Abban az időben több munka megrendelésénél volt olyan döntés, hogy a kifizetés csak a
későbbiekben fog megtörténni. Ezeknél a döntéseknél János te is jelen voltál.
Piroska János képviselő:
Kérlek jegyzőasszony a múltra való visszatekintésnél többes szám többes személyben
beszélj, és ne mindig velem példálozz!
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Rendben. Én csak azt akartam elmondani, hogy anno több olyan döntés is volt, hogy a
munkát muszáj volt azonnal elvégeztetni, viszont a fizetés időpontját távolabbi időpontban
határoztuk meg, mivel nem volt pénzünk. Mi sem örülünk neki, hogy ez a dolog ennyire
elhúzódott, de sajnos tényleg nem volt az önkormányzatnak pénze. Amíg az iskola az
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önkormányzathoz tartozott, sokszor a fizetésképtelenség határán voltunk, mert annak
fenntartása rengeteg pénzbe került.
Zverkó Pál képviselő:
Barátoknál szokott működni a majd megcsinálod, majd megadod dolog. Egy
önkormányzatnál komolyabban kellene venni a dolgokat. Én is visszautasítom az állandó te
is itt voltál mondatokat, mert az előző testületekben mindig kisebbségben voltam, semmit
nem ért a szavam! Alig vártátok, hogy az ülés végén elmenjek és még itt maradtatok több
órán keresztül beszélgetni. A legdurvább az volt, amikor megvártátok, hogy kilépjek és
akkor hoztátok a tortát. Úgysem ettem volna belőle!
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Fogalmam sincs, milyen tortáról beszélsz. Az lehet, hogy maradtunk tovább beszélgetni, de
döntés akkor már nem született.
Piroska János képviselő:
Akkor is helytelennek tartom azt a magatartást, hogy ha elvégeztetünk egy munkát, nem
fizetjük ki, mindegy, hogy milyen forrásból, de ki kellett volna fizetni. Azt mondom, hogy
ezentúl, ha valamire nincs pénzünk, akkor ne rendeljük meg a munkát.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Csak ha akkor nem rendeltük volna meg a munkát, akkor hogyan közlekedtek volna az
almáskertiek az úton?!
18 óra 17 perckor megérkezett Debreceniné Králik Tünde.
Piroska János képviselő:
Nem érdekel a múlt, a jelenben átgondoltabb döntéseket kell hozni! Ezentúl tisztességesebb
irányvonalat kell követnünk! A Viola utcai út lezárásához a polgármester teremtse meg a
fedezeti oldalt április 30-ig és végre legyen meg a kifizetés.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Rendben. De a kifizetés nem elmulasztva lett, hanem nem volt rá sajnos fedezet. Éveken
keresztül ÖNHIKI támogatást nyújtottunk be azért, hogy egyáltalán létezni tudjon az
önkormányzat. A villanyt, vizet, gázt kikapcsolták volna, az élelmiszert nem hozták volna,
ha nem fizetünk, ez volt az egyetlen tétel, aminek a kifizetését el lehetett ódázni.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Én is úgy gondolom, hogy itt az ideje a lezárásnak, a számla kifizetésének.
Piroska János képviselő:
Így legalább senkiben nem merül majd fel az a gyanú, hogy esetleg a vis maior alapból lesz
kifizetve ez a pénz.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A vis maior utófinanszírozású, úgyhogy kizárt dolog. Azt sem tudom még, honnan fogunk
ennyi pénzt előteremteni. Akkor támogatja a testület Piroska János javaslatát, mely szerint
teremtsem elő a Viola utca kifizetésének fedezetét döntésre április 30-ig?
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Piroska János képviselő javaslatát a testület 4 igennel és 3 tartózkodással támogatta, így a
következő határozat született:
22/2015.(III.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy a Viola utca járhatatlan útszakaszának betonnal történő
javításával kapcsolatos munkák ellenértékének, 1.687.750 Ft + ÁFA
kifizetéséről, illetve a fedezet előteremtéséről gondoskodjon.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: polgármester
Varga Zoltán képviselő:
A füvesítés már ki van fizetve? Nehogy ebből is gond legyen.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Még nincs, mert ott előbb helyszíni szemlét kellene tartanunk.
4. Egyebek
- Húsvéti locsolóbállal kapcsolatos kérelem elbírálása
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az önkormányzati rendelet szerint a művelődési ház bérleti díja óránként 1000 Ft, plusz téli
időszakban a bérlőnek kell gondoskodni a fűtésről. A rendelet szerint kedvezmény adható,
illetve a testület dönthet az ingyenes használatról.
Piroska János képviselő:
A művelődési ház Nógrád minden lakójáé, ami közcélt szolgál. Jó, hogy a használat le van
szabályozva, viszont a helyi fiataloknak adjuk meg a szórakozás lehetőségét ingyen.
Természetesen, amikor profitorientált rendezvényről van szó, akkor fizessenek a használók.
Egyre kevesebb a fiatal Nógrádon, próbáljuk már valamiképpen megtartani, itt tartani őket!
Javaslom, hogy amikor helybeliek tartanak rendezvényt, akkor az önkormányzat vezetése
gondoskodjon a fáról, vízről, villanyról és a helységhasználatról ingyen. Főleg, mivel a
tornatermet már nem tudjuk használni. Javaslom, hogy módosítsuk a rendeletet!
Szórágy Gyuláné polgármester:
Eddig is bárki használhatta a művelődési házat!
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A rendeletre szükség van, mert az önkormányzati vagyont védeni kell! Ha valaki használja
a művelődési házat, akkor annak kötelezettséget kell vállalni arra, hogy olyan állapotban
adja vissza, amilyenben átvette, hisz ha kár keletkezik, azt valakinek meg kell téríteni. A
rendezvénytervbe bármilyen programot be lehet tenni, és akkor evidens, hogy az
önkormányzat állja a költségeket. Úgyhogy ha van olyan rendezvény, amit a testület
támogat, akkor berakjuk a rendezvénytervbe, ez a legegyszerűbb megoldás.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Egyébként az 1000 Ft-os óradíj nem egy horribilis összeg, eddig is megfizették azt a 810.000 Ft-ot, akik ott rendezvényt tartottak.
Piroska János képviselő:
Javaslom, hogy a locsolóbálra ingyenesen biztosítsa az önkormányzat a művelődési házat
és a fűtésről is gondoskodjon.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Örülünk, hogy aktívak a fiatalok, a március 15-i emlékműnél tojásfát is állítottak. A bál
bevételét, ha marad, akkor a várjátékokra ajánljuk fel!
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ha elengedjük a bérleti díjat, akkor is be kell fizetni az ÁFA-t. Úgyhogy akkor legalább
valamilyen eszmei értéket kellene megállapítani.
Piroska János képviselő:
Akkor módosítsuk a rendezvénynaptárt, tegyük bele a húsvéti locsolóbált, és megoldódott a
kérdés.
Piroska János javaslatát a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta és az alábbi határozatot hozta:
23/2015.(III.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2015. évi
rendezvénytervét az alábbi rendezvénnyel bővíti:
Művelődési Házban 2015. április 5-én vasárnap 20 órakor megrendezésre
kerülő Húsvéti locsolóbál.
A testület felkéri a kezdeményezőket, azaz Kelemen Gyuláné és Zverkó Pál
képviselőket, hogy a rendezvény lebonyolításáról gondoskodjanak, annak
elszámolását a testülettel ismertessék.
Határidő: értelemszerű és 2015. április 30.
Felelős: Kelemen Gyuláné és Zverkó Pál képviselők
- Tájékoztatás STARTMUNKA mintaprogramról
Szórágy Gyuláné polgármester:
A benyújtott pályázatunkat támogatta a Belügyminisztérium és 13.492.627 Ft-os
összköltséggel elfogadta azt. A program keretében 1 fő kőművest és 8 fő segédmunkást
tudunk foglalkoztatni. Jelenleg 7 fő segédmunkásunk van már foglalkoztatva, a kőműves
keresés még folyamatban van. 16 fő kőművest közvetíttettünk ki idáig, de eddig egy sem
vállalta a munkát. A foglalkoztatás elindult, jelenleg a vároldalban irtják a bozótot. Húsvét
után elkezdjük a veszélyes fák kivágását és megindul a munka.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Mivel 1 éves programról van szó, javaslom, hogy készítsünk ütemtervet arról, hogy a
munka hogyan haladjon. Illetve az alapvető eszközöket is meg lehetne már venni.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Ütemtervet már a pályázat benyújtásához kellett csinálni, így az megvan. A bérre,
anyagköltségre, munkaruhára, eszközökre, útiköltségre, veszélye fák kivágására kaptunk
pénzt, a viacolorra és a gépi földmunkára nem adtak támogatást, így azt saját erőből kell
finanszírozni.
Piroska János képviselő:
MÁV raktárral mi a helyzet?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Elindították a folyamatot, előkészítik a bérleti szerződést.
Piroska János képviselő:
Frekventált útvonalról van szó, arra járnak a gyerekek óvodába, iskolába, illetve a vonathoz
igyekvők is, így körültekintő szervezésre van szükség, hogy a legkisebb bonyodalommal
járjon a kivitelezés. Az iskola és óvoda közötti szakasszal lesz a legtöbb gond, ott a
veszélyes fák kivágását is lehetőleg iskola időn kívül kellene megszervezni. Valószínűleg
sok kritika és támadás fog érni minket a fák kivágása miatt, illetve ennek megvalósítása
kapcsán. A munkák ideje alatt a gyalogos forgalmat el kellene terelni, vagy nem tudom,
végig kell gondolni. Nem dönthetünk halomra 12 fát csak úgy, hogy aztán ott csatatér
legyen. A kitermelt fákat is úgy kell valahol ledepozni, hogy szem előtt legyenek, mivel
azokat a szociális tüzifa program keretében szeretnénk felhasználni, valamint a művelődési
házban, civil házban. A kritika biztosan több lesz, mint a pozitív megnyilatkozás. Az
építőanyagoknak is megfelelő helyet kell találni. A megfelelő szervezésben, kivitelezésben
segítséget nyújtunk, ha kell, hogy minél probléma mentesebben történjen a kivitelezés.
Nógrádon abszolút nincs kiközvetíthető kőműves?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Nógrádon három kőműves van, mindhármat megszólítottuk, de egy sem vállalta. Úgyhogy
ha esetleg tudtok valakit, akkor szóljatok.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A kőműves hiánnyal kapcsolatban javasolnám a testületnek, hogy ha nem lesz kőműves,
akkor valamilyen műszaki végzettségű embert bízzunk meg a munkálatok felügyeletével.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Igen, hiszen a közmunkásaink egyedül nem fogják tudni azt kivitelezni.
Kovács Ágnes képviselő:
Az iskolánál lévő veszélyes fenyőfákat nem lehetne egyúttal kivágni?
Szórágy Gyuláné polgármester:
De igen, mi is így terveztük.
Piroska János képviselő:
A fák kivágásával kapcsolatban az lenne a javaslatom, hogy fel kellene tenni a honlapra egy
tájékoztatót, melyben leírnánk, hogy a képviselő-testület nem természet és nem fa ellenes
tevékenységet kíván folytatni, hanem hosszútávon szeretné megoldani a közlekedő út
kérdését. A pillanatnyi helyzet és állapot, és a fák többségének a kora és megdőltsége miatt
van szükség a kivágásukra, hiszen azok már több helyen megemelték a húszon-harminc éve
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épült járdát. A gyökerek levágásával nem oldanánk meg a helyzetet, azok ugyanúgy
tönkretennék a járdát és ráadásul a magasfeszültségű vezetékekbe is belelógnak az ágak,
így a jövőre való tekintettel indokolt a kivágásuk. Ha nem mi nyessük meg őket, akkor az
ÉMÁSZ fogja kegyetlen módon. A természetvédőknek meg kell érteniük, hogy mi most
egy olyan közcélú feladatot akarunk elvégezni, amelynek elkerülhetetlen és fájdalmas
következménye a fák kivágása. De természetesen ígéretet teszünk arra, hogy új fákat
fogunk ültetni, a kivágott fák háromszorosát a sportpálya és a tó köré, de erről
természetesen egyeztetünk majd a Sportegyesület vezetőjével is. A járda mellé csak
díszcserjéket ültetnénk.
Piroska János képviselő a jegyző kérdésére megerősítette, hogy a jelenlegi hársfák helyére
nem kerülne újra fa ültetve, hanem kicsit távolabb a sportpálya szélére.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Mindenképpen egyeztetni kell a Sportegyesülettel, mert pályázaton labdafogó hálót és
korlátokat is nyertek, így meg kell beszélni, hogy hová lehet majd fákat ültetni.
A napirendhez kapcsolódó egyéb kérdés, észrevétel nem volt, a testület egyhangúlag, 7
igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a STARTMUNKA
mintaprogrammal kapcsolatos tájékoztatót és a következő határozatot hozta:
24/2015.(III.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester
Startmunka mintaprogramról szóló tájékoztatását elfogadja és kéri a
polgármestert, hogy a fák kivágásáról a lakosságot tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
- Tájékoztatás a megyei fejlesztési pályázati lehetőségekről tekintettel a megkezdett
piactér beruházás folytatását illetően
Szórágy Gyuláné polgármester:
A megyei fejlesztési tanács koordinátorával Sándor Roland úrral értekeztem az ügyben és
azt a tájékoztatást kaptam, hogy a piactér folytatása a vidékfejlesztési programba fog
belekerülni, melynek keretszámait most ősszel fogják elfogadni. Mi benyújtottuk a folytatás
kérést, és állítólag előnyt élvezünk, mivel érvényes építési engedéllyel rendelkezünk.
Türelmet kérnek.
A polgármester tájékoztatását a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással elfogadta az alábbiak szerint:
25/2015.(III.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a megyei fejlesztési
pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót elfogadja.
A testület kéri a polgármestert, hogy amennyiben az ügyben további
információval rendelkezik, azt terjessze a testület elé.
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Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
- Tájékoztatás az óvoda melegvíz ellátási problémájáról és megoldásáról, valamint a
konyha elektromos átépítés kifogásolt részeiről
Szórágy Gyuláné polgármester:
Zverkó Pál képviselőt kérdezném, hogy sikerült-e megnézni a kifogásolt munkák
kijavítását?
Zverkó Pál képviselő:
Nem volt időm, meg amúgy is megbeszéltük a szakemberrel, hogy min javítsanak,
gondolom megtették, így ezt a kérdést lezárhatjuk. Van érvényes, az egész épületre
vonatkozó érintésvédelmi jegyzőkönyve az óvodának?
Horváth Erzsébet óvodavezető:
Nincs, de akkor majd készíttetünk.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A melegvíz ellátással kapcsolatban átadnám a szót Horváth Erzsébet óvodavezetőnek.
Horváth Erzsébet óvodavezető:
A bojlerek folyamatos üzemmódra lettek átállítva, de úgy néz ki, hogy a 2 db 200 literes
bojler nem elég, mert néha délután már a konyhán nincs forró víz és ilyenkor üstben
melegítjük a vizet. Teljesítménybővítésre van szükség. A mai napon a 2013-ban vásárolt
elektromos zsámoly elromlott, az 1 éves garancia lejárt, 91.000 Ft volt a javítása.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A teljesítménybővítést már megrendeltük, várjuk az ÉMÁSZ-tól az árajánlatot, hogy ennek
mennyi költségkihatása van. A jelenlegi teljesítmény 3x80 Amper, ezt kértük 3x125
Amperre megemelni. Ha meglesz a bővítés, beüzemelünk egy harmadik bojlert.
A képviselők ezután hosszan beszélgettek, hogy a harmadik bojlert hová kellene beállítani,
illetve, hogy milyen módon lehetne megoldani végre az óvodában a melegvíz kérdést.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Amíg elkészül a teljesítménybővítés, addig Horváth Erzsébet árajánlatokat szerez be egy
újabb bojlerre, mi pedig keresünk fedezetet a kivitelezésre.
Keresztes Konrád érdeklődő állampolgár:
Beszéltem az ÉMÁSZ menedzserével, két hét múlva meglesz a teljesítménybővítés.
Az óvodával kapcsolatos tájékoztatót a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal
és 0 tartózkodással elfogadta és a következő határozat született:
26/2015.(III.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az óvoda melegvíz
ellátását úgy kívánja javítani, hogy az áramellátás teljesítményét 3x125 A-re
kívánja bővíteni. Ennek költségét a tartalékalapból kívánja fedezni.
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A testület felkéri az óvodavezetőt, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: óvodavezető
- Tájékoztató Baptista Szeretetszolgálat szociális gondozói tevékenységéről
Szórágy Gyuláné polgármester:
A Baptista Szeretetszolgálat szociális gondozói tevékenységet szeretne folytatni
településünkön, ezzel kapcsolatban átadom a szót jegyzőasszonynak.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Mint tudjátok önkormányzatok fenntartásában működik a Nagyoroszi székhelyű szociális
szolgáltató társulás, melynek keretében látja el az önkormányzat a szociális gondozói
tevékenységet. Meglepődtünk, amikor kiderült, hogy a Baptista Szeretetszolgálat is
szeretne ilyen tevékenységet végezni településünkön, mivel nekünk nem volt tudomásunk
kielégítetlen igényekről. Kértük őket, hogy tájékoztassanak minket, hogy mit is
szeretnének, kik lennének a gondozónők és gondozottak, illetve kértük, hogy mutassák be a
tevékenység végzésével kapcsolatos engedélyüket. Az önkormányzatot meg sem keresték,
teljesen kikerültek minket, a megkérdezésünk nélkül kezdtek szervezkedni. Ők azt mondják
egyébként, hogy igény merült fel a tevékenységükre, pedig mi kielégítetlen igényről
abszolút nem tudtunk. Elmondásuk szerint két gondozónőt alkalmaznának, akik már meg is
kezdték a gondozottak gyűjtését, és biztosítottak minket arról, hogy a mi gondozónőink
gondozottjait természetesen nem akarják átvenni. Rákérdeztünk a térítési díjra is, mert
először azt terjesztették, hogy ingyenes lesz a szolgáltatás a mi társulásunkkal ellentétben,
de ma már nem ezt mondják. Az engedélyük egyébként rendben van és Nógrád településre
is kiterjed. Természetesen a Pest Megyei Kormányhivatalt még meg fogjuk keresni az
ügyben.
Piroska János képviselő:
Gátat nem szabhatunk a munkájuknak, hiszen engedéllyel rendelkeznek, úgyhogy döntse el
az állampolgár, hogy melyik ellátást választja, aztán majd tapasztalja, hogy jó döntést
hozott-e. Esetleg a honlapra fel lehet tenni egy tájékoztatót ezzel kapcsolatban, hogy ez a
rendszer idáig jól működött, nem érti az önkormányzat, hogy a jelenlegi ellátás miért nem
elég, de természetesen mindenkinek szabad joga, hogy mely társulás szolgáltatását veszi
igénybe.
A Baptista Szeretetszolgálat működésével kapcsolatos tájékozatót a testület egyhangúlag, 7
igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta.
- Tájékoztató szlovák önkormányzat részéről történő testvér települési találkozó
kezdeményezéséről
Debreceniné Králik Tünde Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:
2013-ban kezdtük el a találkozó megtartását szlovák testvérfalunkkal, Felsőtúrral, akkor jó
hangulatú koncertet és bált tartottunk. Tavaly nem volt a rendezvénynek nagy sikere, mert
vasárnap tartottuk, hétfő pedig munkanap volt, ráadásul az időjárás sem kedvezett az
utcabálnak. Idén Cibakházát is szeretnénk belevonni a rendezvénybe és egész napos
programot szeretnénk augusztus 15-én szombaton. A focipályán vetélkedők és focimeccsek
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lennének, este pedig közös bállal vagy koncerttel zárnánk a napot. A cibakháziaknak,
felsőtúriaknak étkeztetést is kellene biztosítani, a reggelit, vacsorát mi állnánk, viszont az
ebédhez a testület támogatását kérném. A Sportegyesület és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület
is örült a kezdeményezésnek és együtt tervezgettünk, illetve pályázatokat is adtunk be a
rendezvény megvalósítására, amiknek még nem tudjuk az eredményét. Polgármester
asszonyon keresztül már tájékoztattuk a felsőtúri és cibakházi polgármestereket a
rendezvényről és ők nagyon örültek a kezdeményezésnek.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezt a tájékoztatót egyenlőre csak gondolatébresztőnek szántuk, a szlovák önkormányzat és
a sportegyesület is nyújtott be pályázatot a rendezvénnyel kapcsolatban, ha majd azoknak
meglesz az eredménye, akkor folytatjuk majd a további tervezést és előkészületeket.
Zverkó Pál képviselő:
Javaslom, hogy a rendezvénytervbe is kerüljön be ez a program.
A testvértelepülési találkozót, illetve annak a rendezvénynaptárba való bekerülését a
testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta és a
következő határozatot hozta:
27/2015.(III.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2015. évi
rendezvénytervét az alábbiak szerint egészíti ki:
2015. augusztus 15. szombaton Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzatával közösen kívánja megvalósítani a testvér települési
találkozó rendezvényt.
A képviselő-testület valamennyi tagja vállalja, hogy a rendezvény
előkészítését és lebonyolítását segíti és támogatja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselők bevonásával a határozat
végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
- Klebelsberg Intézményfenntartó által küldött megkereső levéllel kapcsolatban
tájékoztatás kérése, a benne foglalt vitatott kérdések testület elé terjesztése döntés
céljából
Szórágy Gyuláné polgármester:
A legutóbbi megbeszélésünkön abban maradtunk, hogy a fűtési szerződést kellene
módosítani és ehhez javaslatokat fogtok adni, javaslat azonban azóta sem érkezett. Azt
mondom, hogy egy Pénzügyi Bizottsági ülésen menjünk végig tételesen a
szerződéstervezeten és módosítsunk amin kell.
Kovács Ágnes képviselő:
Én úgy tudom, hogy a KLIK ezzel kapcsolatban írt egy levelet az önkormányzatnak. Mi
volt a levélben?
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Leginkább a fűtéssel kapcsolatos a levél, de azóta nem volt ülésünk, így nem beszéltünk
róla.
Szórágy Gyuláné polgármester felolvasta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
levelét, illetve a rá adott választ. A két levél a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Én úgy gondolom, hogy mindenképpen le kell tisztázni ahhoz a fűtésszerződést, hogy a
vagyonkezelési szerződés aláírásra kerülhessen. Érdeklődtetek arról is, hogy az iskolában
melyik cég végezte a nyílászárók cseréjét 2007-ben, ez egy Confector nevű pesti cég volt,
aki anno 5 év garanciát vállalt a munkákra, ami már letelt.
Szórágy Gyuláné polgármester bemutatta a céggel kötött szerződést.
Kovács Ágnes képviselő:
A munkájuk bőven hagy kifogásolnivalót, három osztályban majd ki esnek az ablakok,
néhol meg akkora rések vannak, hogy az öklünk is befér. Az 5 év alatt jelezni kellett volna
a problémákat, most már mindegy.
Piroska János képviselő:
Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv van?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Nincs. A továbbhaladás érdekében javaslom, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen beszéljük
meg a fűtésszerződéseket, azért, hogy a vagyonkezelési szerződést is tudjuk módosítani a
KLIK-kel.
Piroska János képviselő:
A KLIK-kel most semmilyen szerződéses jogviszonyunk nincs?
Szórágy Gyuláné polgármester:
De van, csak a fűtési szerződés nincs benne.
Piroska János képviselő:
Nem értem, hogy a piszuárt miért nem lehet rákötni a csatornára. Járjunk utána!
Szórágy Gyuláné polgármester:
Barcsay Mihály adta a választ, de majd kivizsgáljuk!
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
De ki fogja fizetni a költségeket?
Piroska János képviselő:
Hát ez az. Szerintem egy Pénzügyi Bizottsági ülésre hívjuk meg a KLIK képviselőjét és
minden részletre kiterjedően át kell beszélni a vagyonkezelési szerződést. De előtte
természetesen mi beszéljük át.
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A napirendhez kapcsolódó egyéb kérdés, észrevétel nem volt, a testület egyhangúlag, 7
igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta az iskolával kapcsolatos
tájékoztatót.
- Hivatali ügyfélfogadási idő módosításának kezdeményezése lakossági megkeresés
alapján
Szórágy Gyuláné polgármester:
Minket még soha egy lakos sem keresett meg az ügyfélfogadással kapcsolatban, úgyhogy
kérlek benneteket, hogy tájékoztassatok minket, hogy milyen megkeresésről van szó.
Kovács Ágnes képviselő:
Nekem említette néhány ember, hogy nem tudnak ideérni negyed 5-ig a munkájuk miatt, és
kérték, hogy ha lehet, akkor legalább egy nap legyen hosszabb az ügyfélfogadás.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Elvileg le van ugye szabályozva az ügyfélfogadás, de ez sosincs betartva, mert bármikor
jönnek az ügyfelek, még ha szerdán is, akkor is fogadjuk őket és intézzük az ügyeiket.
Megnéztem néhány környező település ügyfélfogadását és csak egy hivatalnál van hetente
egyszer 17 óráig ügyfélfogadás. Szerintem javasoljatok napot és órát!
Piroska János képviselő:
Egy nap legyen kijelölve, amikor a jegyzőasszony is itt van.
Bertyák Istvánné igazgatási ügyintéző:
Viszont ha az egyik nap hosszabb ügyfélfogadás lesz, akkor egy másik nap annyival
rövidebb legyen az ügyfélfogadás, hogy mindenki ki tudja venni a pluszot és az ügyfelek se
keressenek minket.
Kovács Ágnes képviselő:
Akkor csináljátok úgy, hogy az egyik napig 17 óráig legyetek, pénteken pedig előbb
elmentek.
Piroska János képviselő:
Bízzuk a jegyzőasszonyra a dolgot, jelöld ki te a napot és módosítsd az ügyfélfogadási időt,
mert te tudod, hogy hogyan jó nektek.
A javaslatot a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta és a következő határozatot hozta:
28/2015.(III.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a jegyzőt,
dolgozza át és terjessze a képviselő-testület elé a vonatkozó szabályzatokat
annak érdekében, hogy hetente 1 napon 17 óráig történjen az ügyfélfogadás.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: jegyző

19
Szórágy Gyuláné polgármester 20 óra 23 perckor szünetet rendelt el, a szünet alatt Rottek
Ferenc érdeklődő állampolgár elhagyta a hivatalt.
20 óra 35 perckor az ülés folytatódott.
- Művelődési ház kútjának életveszélyes állapota, valamint a vizesblokk állapotáról
tájékoztatás
Szórágy Gyuláné polgármester:
A kút tetejére pántot rakattam, így nem lehet elmozdítani a tetőt, a kinti wc-k pedig
szerintem használhatók, csak meszelésre van szükség.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Voltunk megnézni a művelődési házat és a férfi wc-ben a piszuár fölött, ha megnyitjuk a
fővezetéket, akkor ömlik a víz.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Erről nem tudtam, de megnézetem majd.
Kelemen Gyuláné képviselő:
A wc-nél irdatlan állapotok vannak egyébként.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A rendezvényeknél a benti wc-t szoktuk használni.
Kelemen Gyuláné képviselő:
De egy wc kevés. A nő wc-ben az egyiknél az ajtó is hiányzik. Rendbe kellene hozni őket,
mivel egyre több rendezvény lesz a művelődési házban tartva most, hogy a tornatermet már
nem használhatjuk szabadon.
Piroska János képviselő:
Lehet, hogy már csőtörés is van, mert a falon van egy nagy barna folt. A múltkor
körülnéztem a kultúrházban és majd hanyatt estem. A vízóra aknában mind a két áteresztő
szelepet ki kell cseréltetni a vízművel, mert ott folyamatosan folyik a víz. A kazánház
mögött van két darab talajba épített fagytalanító, ha az egyiket megnyitom, feltör a víz, így
azt meg kell nézetni. Az wc és épület mögötti részen az esztétikai igénytelenségnek
nincsenek határai, a döglött macskától a hamuig, törött székig, cserepekig minden
megtalálható. A közmunkásokkal rendet kell rakatni! A kúton még az én időmben beton
aknafedél volt, ma már csak egy lemez. A kultúrudvarba bárki szabadon be tud jutni, nem
hiányzik egy baleset, örülök, hogy végre intézkedés történt az ügyben.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Legalább 30 éve az a lemez volt rajta.
Piroska János képviselő:
Az én időmben betonfedél volt, a helyét is meg tudom mutatni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Amióta én itt vagyok, az a lemez volt rajta! Egyébként engem is elhívhattatok volna, és
együtt nézhettük volna meg a kultúrt!
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Kelemen Gyuláné képviselő:
Ez nem bejárás volt, csak a bál miatt mentünk körülnézni. Többen jelezték, hogy nagyon
csúszik a padló, több baleset is volt már, emiatt mentünk körülnézni. A padló tényleg
nagyon csúszik, anno talán padlófűtést kellett volna csinálni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A pénzkeretek mindig meghatározottak, nem mindig lehet a legszuperebb dolgokat
kivitelezni, mert nem mindig telik rá.
Keresztes Konrád érdeklődő állampolgár:
Varga Jánosné javasolta nekem, hogy elektromos infra hősugárzós fűtést kellene
alkalmaznunk a művelődési házban. Ez ugyan jelentős költséggel járna, de erre is lesznek
majd pályázatok, lehetne próbálkozni. Be kellene ruházni 5 millió forintot és lehetne aztán
kapni 50 millió forintot. A művelődési ház fűtése valóban el lett rontva.
Zverkó Pál képviselő:
Mennyi pénz jutott 2009-ben a pályázatból a művelődési ház felújítására?
Keresztes Konrád érdeklődő állampolgár:
Kb. 10 millió forint maradt rá.
Keresztes Konrád részletesen ismertette a művelődési ház felújítását, és az akkori
lehetőségeket.
Zverkó Pál képviselő:
A hálózat egyébként bírná az elektromos fűtést?
Keresztes Konrád érdeklődő állampolgár:
Teljesítménybővítést kérnénk.
Zverkó Pál képviselő:
A 2009-es Épül-szépül pályázatot is szeretnénk megnézni a következő bizottsági ülésen,
hogy tisztán lássuk a művelődési ház felújítást.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Semmi akadálya. A művelődési házban pedig megcsináltatom a csapot és rendet rakatok a
közmunkásokkal.
A művelődési házzal kapcsolatban a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
29/2015.(III.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a művelődési házzal
kapcsolatban felmerült problémák megoldásával kapcsolatban az alábbi
munkák elvégzését kéri a polgármestertől:
Az udvarban lévő kútra tegyen rögzítő pántot, a férfi wc-ben a kézmosónál az
elzárót ki kell cserélni, valamint az egyik piszuárnál a csapot ki kell cserélni, a
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tüzelőtároló és szomszéd ház közötti részt ki kell takarítani. A vízóra aknában
lévő szelepet meg kell vizsgálni, szükség esetén cserélni.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: polgármester
Kelemen Gyuláné képviselő:
Ahogy megyünk végig az Egyebek napirenden, látszódik, hogy mindenhol csak a probléma
van.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezek szerint akkor 12 évig mindent rosszul csináltam.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Én nem ezt mondtam, de te is látod, hogy a művelődési háznál, az óvodánál, iskolánál
tényleg sok a probléma.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Sajnos pénz nélkül nem tudtunk csodákat tenni és sajnos lehet, hogy ezek még évekig
problémák is lesznek, mert pályázati pénz nélkül nem tudunk felújításokat végezni.
Szerintem, ha összességében nézzük a művelődési házat, akkor az is rendben van. A 12 év
alatt szerintem jópár pályázatot nyertünk és több mint 15 utat felújítottunk.
- Tájékoztatás kérése a Flórián tér kialakításával kapcsolatban
Szórágy Gyuláné polgármester:
A befejezési határidőt kitolták május 31-re, de úgy gondolom, hogy a munkák jól haladnak,
közeledünk a munkák végéhez.
Zverkó Pál képviselő:
Mi miért nem tudtunk róla, hogy kitolódott a határidő?! Kaptunk egy ütemtervet, ami most
már nem valós, illett volna minket tájékoztatni erről. A szobor hová tűnt?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Felújításon van. A határidő hosszabbítás a médiában és közlönyben is megjelent.
Zverkó Pál képviselő:
A szobor tartójának a felújítása tényleg 900.000 Ft-ba kerül?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Valószínűleg, így volt a pályázatban, így fogadta be az FVM.
Zverkó Pál képviselő:
Na, ez a baj, hogy egy szobortartó felújítás 900.000 Ft-ba kerül.
Piroska János képviselő:
Az FVM pályázatokkal az a baj, hogy nem követeli meg a rendszer a beépített eszközök
számlákkal való igazolását, a származás igazolását. Például a padok szerintem nem
odavalóak, és ennyi pénzért a kereskedelemben szebbet is lehetett volna venni. Igazából a
kivitelezőn múlik, hogy ott milyen műtárgyak vannak elhelyezve. A legfőbb probléma
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pedig az, hogy az FVM-es pályázatokba az önkormányzati képviselő-testület nem szólhat
bele. Azért ha nem is a testületet, de a polgármestert illett volna megkérdezni mielőtt
elhelyeznek ott egy műtárgyat, hogy azt megfelelőnek találja-e. Kérem a vezetést, hogy
intézkedjen, hogy a padokat tüntessék el onnan, mert azok förmedvények, nem odavalók.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Úgy gondolom, hogy ízlések és pofonok különbözőek.
Piroska János képviselő:
Egy padnak funkciója van, de ezeken a padokon nem lehet ülni. Próbáld ki, hanyatt fogsz
esni rajta. Ráadásul a kivitelező a vízszintet sem ismeri. Hogy lesz ez a pályázat egyébként
kifizetve?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az előző képviselő-testületnek volt egy olyan együttműködési megállapodása az
egyesülettel, hogy megelőlegezi a támogatási pénzt. Tehát most 11.648.260 Ft összegű
kifizetési kérelmet tudunk benyújtani. Ebből a beruházási összeg 11.181.000 Ft. Volt ott
azért rengeteg földmunka, a viacolorozás, a játszótéri eszközök elhelyezése, a növények
elhelyezése, a szobor felújítás, a kandelláberek elhelyezése, a villany- és vízhálózat
kiépítése, tehát nem a semmire lesz fizetve.
Piroska János képviselő:
A számlát akkor is csak a képviselő-testület döntésével lehet kifizetni, nem lehet minket
kikerülni, mi pedig csak akkor adjuk az áldásunkat, ha nekünk is megfelel a végeredmény.
Kikérték egyáltalán a véleményedet mielőtt kikerültek ezek a műtárgyak?
Szórágy Gyuláné polgármester:
A viacolort én választottam, a padok pedig nekem tetszettek.
21 óra 25 perckor Bertyák Istvánné elhagyta az üléstermet.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Február 10-én hosszan tárgyaltuk a park és játszótér pályázatot és akkor nem kértétek, hogy
folyamatosan tájékoztatva legyetek. Minden egyes műtárgy kihelyezését meg kellett volna
veletek beszélnie a polgármesternek?
Kelemen Gyuláné képviselő:
Ti akkor nem hallottátok, hogy mennyi negatív vélemény van a parkkal kapcsolatban.
Debreceniné Králik Tünde Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Nógrád Szíve
Baráti Kör Egyesület elnöke:
Igenis nagyon sok embernek tetszik, ti viszont csak a negatívumokat látjátok! Nagyon sok
ember megköszönte, hogy végre egy civil szervezet tesz valamit, lesz végre játszótér, ami
sok éve nincs Nógrádon és nagyon sok ember örül neki. Ti mindenben csak a negatívumot
keresitek és kritizáltok. Kipróbáltuk a padokat, jól lehet ülni rajta.
Piroska János képviselő:
Mi odafigyelünk a falura, az lenne a negatívum, ha nem így tennénk. A faluban az megy,
hogy én jelentettem fel Keresztes Konrádot a munkaügyi felügyelőségnél, hát én soha
senkit nem jelentettem fel, ezt kikérem magamnak, és elvárom, hogy Keresztes Konrád
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nyilvánosan kérjen tőlem bocsánatot. Igenis egy képviselőnek legyen véleménye, és ne sült
galamb módjára üljön az ülésen, hanem mondja ki azt. Közpénzről van szó, nem mindegy,
hogy mire költjük, igenis a legjobbat hozzuk ki és ezen nem kell megsértődni.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ha ti kértétek volna, hogy mindenről tájékoztasson titeket a polgármester, akkor
természetesen ennek nincs akadálya. Az aprólékos dolgokba a testület régen sem folyt bele,
nem gondoltuk, hogy ez most gond lesz. Mondjátok akkor el most, hogy miben várjátok
még el a tájékoztatást és egyeztetést, hogy ez később ne legyen probléma.
Piroska János képviselő:
A meghívóban ehhez a napirendhez az lett írva, hogy nem tudjátok, hogy mire irányul a
további tájékoztatás kérés. Zavar téged, hogy érdeklődünk?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Nem, csak már annyiszor beszéltünk a parkról, nem tudtam, hogy mire vagytok még
kíváncsiak.
Kelemen Gyuláné képviselő:
A február 10-i tájékoztatón kaptunk egy rajzot a játszótérről, de azon nem lehetett elmenni,
hogy mi mi lesz és hogy hogyan is fog kinézni. Nekünk a park stílusával van a bajunk, mert
ezek a padok nem ide illőek. Ha emlékeztek nekem volt egy olyan ötletem is, hogy a
szökőkutat kőből lehetne megcsináltatni egyben a Flórián szoborral, mert az egy mutatós
valami lett volna, de azt a választ kaptam, hogy nem fér a költségvetésbe és rögtön
elvetették az ötletet. A park Flórián park, erre a kis Flórián most ki lesz rakva a park
sarkába. Ráadásul csak most tudjuk meg, hogy május 31-re ki van tolódva a határidő! Ha
már így alakult, akkor hajtsuk a kivitelezőt, hogy normálisan nézzen ki az a park.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Azon a bizonyos megbeszélésen azt is elmondtam, hogy ha a testület valamin változtatni
akar, akkor azt a tartalékkeretből megteheti, de nem mondtatok semmit.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Mert akkor úgy tudtuk, hogy már csak 1 hónap van a kivitelezésre, és azt gondoltuk, hogy
már nincs elég idő.
Piroska János képviselő:
A pályázat beltartalma kötött, így nem nagyon módosíthattunk volna. Az a nem mindegy,
hogy a kivitelező milyen anyagból készíti például a padokat, hogy silány munkát végez és
extra profitot szerez, vagy azért a minőségre is ad. A bizottsági ülésen szeretném látni a
pályázatot, átnyálazom, mert értek hozzá és ha lehetőséget látok a módosításra, akkor
megtesszük.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Javaslom, hogy tartsunk egy helyszíni bejárást és akkor megbeszélhetjük, hogy kinek mi
nem tetszik. Legyen április 14-én kedden 17 órakor és elhívom a kivitelezőt, a műszaki
ellenőrt és a pályázatírót is. Addig akkor álljon le a munka?
Piroska János képviselő:
A munkálatokat folytathatják, csak a berendezési tárgyakkal várjanak.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
A kifizetéshez hozzájárul a testület? Mert a kifizetéshez hitelt kell majd az
önkormányzatnak felvenni és azt időben el kell indítani.
Piroska János képviselő:
Meg kell várni a bejárást és aztán majd döntünk.
A Flórián parkkal kapcsolatban egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással a következő határozatot született:
30/2015.(III.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Flórián parkban
folyó munkákkal kapcsolatban 2015.04.14-én 17 órára bejárást hív össze,
melyre a műszaki ellenőrt, a kivitelezőt és a pályázatírót kéri a polgármester
által meghívni.
A testület a helyszíni szemlét követően ismételten át kívánja nézni a
pályázattal kapcsolatos anyagokat.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
- Üdülőterület csatornázási lehetőségeinek megbeszélése
Szórágy Gyuláné polgármester:
Nekem semmilyen új információm nincs a témával kapcsolatban, így itt sem tudom, hogy
miről kellene beszélnünk.
Piroska János képviselő:
Engem kerestek meg az üdülősök és átadtak egy pályázati anyagot, amit meg kellene
beszélnünk. Az üdülőterület csatornázásáról lenne szó, ami ugye egy igencsak költséges
feladat és a megvalósítás sem egyszerű. Ez a pályázati kiírás sem egyszerű, a feltételek
pedig pláne nem, csak úgy lehetne kivitelezni, ha egy másik településhez csatlakoznánk,
mert 2000 fő alatti településeket nem is támogatnak. Ezt a pályázati anyagot szeretném
átadni átnézésre, aztán, majd valamikor megbeszéljük, hogy tudunk-e vele valamit kezdeni.
- Sportegyesület kérelme
Szórágy Gyuláné polgármester:
A Sportegyesület elnökétől Mezei Csabától érkezett egy kérelem, ugyanis idén is szeretne
TAO pályázatot benyújtani és a sportöltöző nyílászáróit szeretné ebből kicseréltetni.
Szórágy Gyuláné polgármester felolvasta a kérelmet.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tehát a pályázat benyújtásához szüksége van a testület hozzájárulására, hogy a
sportöltözőre a beruházás üzembe helyezését követően 15 évig jelzálog kerülhessen a
magyar állam javára az igénybevett adókedvezmény mértékéig.
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Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Milyen összegről lenne szó?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Azt még nem tudni, viszont a pályázat beadásához szükség van a testület hozzájárulásához.
Konkrét összeget csak akkor fog tudni, ha teljesen összeáll a pályázat. Ha meg tudom az
összeget szólok. Tudjátok így támogatni a kérést?
Piroska János képviselő:
Természetesen.
A Sportegyesület kérelmét a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta és a következő határozat született:
31/2015.(III.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrád
Sportegyesület TAO-s pályázatának kapcsán elvi hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a sportöltözőre jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon.
Határidő: 2015.04.30.
Felelős: polgármester
- Óvoda szigetelésére benyújtott pályázat
Szórágy Gyuláné polgármester:
Nekem új információm nincs a pályázattal kapcsolatban.
Keresztes Konrád érdeklődő állampolgár:
Kaptam egy e-mailt, hogy a pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélték, ami 100 millió
forintot jelent nekünk.
Piroska János képviselő:
Miért nem hivatalos úton jött az értesítés? Egyébként mi már két hete tudjuk ennek a
pályázatnak az eredményét.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Akkor ti miért nem szóltatok?
Piroska János képviselő:
Mert mi betartjuk a szolgálati utat.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Mikor jut el hozzánk hivatalosan az értesítés?
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Keresztes Konrád érdeklődő állampolgár:
Egyenlőre pályázói felületen érkezett elektronikusan az értesítés. Még most hiánypótlást
fognak kérni kiegészítésekkel és aztán megkapjuk a támogatói okiratot. A munka
hamarosan elkezdődhet.
Keresztes Konrád ismertette a pályázat tartalmát a községházára és az óvodára
vonatkozóan.
Piroska János képviselő:
Közbeszerzési eljáráson keresztül kell a kivitelezőt kiválasztani.
Keresztes Konrád érdeklődő állampolgár:
Közbeszerzési eljáráson keresztül kellett a kivitelezőt kiválasztani.
Piroska János képviselő:
Ezek szerint már megvan a kivitelező.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Még a pályázat benyújtása előtt le kellett folytatnunk egy feltételes közbeszerzési eljárást.
Keresztes Konrád érdeklődő állampolgár:
Egyébként ez a pályázat szállítói finanszírozású és ez a pályázat is, ugyanúgy ahogy a
játszótér pályázat is a falunak egy fillérjébe sem kerül. Ha jól tudom, a kivitelezésnek
augusztus 31-ig be kell fejeződni, de ez kivitelezhető.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az intézményvezető asszonnyal mindenképpen előre egyeztetni kell a kivitelezést és az
ütemtervet.
Horváth Erzsébet óvodavezető:
Belső munkálatok is lesznek?
Keresztes Konrád érdeklődő állampolgár:
A nyílászárók cseréje után egy belső festés mindenképp szükséges lesz, de ezt majd még
egyeztetjük.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Mivel önkormányzati pályázatról van szó, gondolom, a képviselő-testület még inkább rá
akar látni a dolgokra, úgyhogy légy szíves készítsetek majd ütemtervet és hallgassátok meg
az igényeket, hogy mindenki elégedett legyen.
Piroska János képviselő:
Ne rohanjunk előre, várjuk meg a hivatalos értesítést. Természetesen szeretnénk
megismerni a pályázat beltartalmát.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A január 29-i tájékoztatón ez a pályázat került elsőként bemutatásra.
Piroska János képviselő:
De akkor nem néztük át a tartalmát tüzetesen, mert nem tudtuk, hogy nyer-e a pályázat.
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Keresztes Konrád érdeklődő állampolgár:
A pályázat nem tartalmazza a tető felújítását, és a vízelvezetést, mert ez energetikai
pályázat és azt nem lehetett beletenni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A falu nevében én mindenesetre köszönöm, hogy 100 millió forintot hoztatok a faluba.
Keresztes Konrád érdeklődő állampolgár:
Szeretném ezt a dolgot továbbfolytatni és további 150 millió forintot hozni a faluba, ezért
kérdezem a képviselőket, hogy szeretnék-e, hogy az iskolára is adjunk be hasonló tartalmú
pályázatot. Mert a pályázat már 70%-ban kész van, 1-1,5 hónap alatt be tudjuk fejezni. A
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ is pályázhat, de nem biztos, hogy ők pont a mi
iskolánkra adnának be pályázatot a 68 közül Nógrád megyében. A pályázat beadása az
önkormányzatnak egy forintjába sem kerül majd.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Felajánlod, hogy lebonyolítod ezt a pályázatot is a csapatoddal?
Keresztes Konrád érdeklődő állampolgár:
Igen, itt is 3 rétegű ablakok lennének, ajtó cserék, födémszigetelés, oldalfal szigetelés és a
tornaterem hőszigetelése alatt próbálnánk megoldani a vízszigetelést is, mert az ott nagyon
el lett rontva, konstrukciós hiba történt.
Piroska János képviselő:
A testület gondolkodási időt kér.
Kovács Ágnes képviselő:
Készítsd elő, aztán majd beszélünk róla.
Ezután Piroska János, Zverkó Pál, Kovács Ágnes és Kelemen Gyuláné képviselők úgy
nyilatkoztak, hogy gondolkodási időt kérnek az iskola KEOP pályázatával kapcsolatban.
Piroska János képviselő:
Egyébként, ha mi nem hívunk össze ülést, akkor hogy lett volna nagy bejelentés? Időt
kérünk és majd a KLIK-kel is egyeztetünk.
- Iskola igazgató kérelme
Szórágy Gyuláné polgármester:
Babatiné Márton Márta iskola igazgató levélben keresett meg minket és kérte, hogy az
önkormányzat biztosítson tüzelőt az április 10-én a Művelődési Házban megrendezésre
kerülő olimpiai akadémia iskolái igazgatóinak értekezletéhez.
Piroska János képviselő:
Vegyük be ezt is a rendezvénytervbe.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Nem lehet, mert ez nem az önkormányzat rendezvénye.
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Zverkó Pál képviselő:
Majd én vitetek fát, aminek a költségét én állom.
- Tiszteletdíj lemondások
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Akkor most egységesen senki nem kíván felvenni tiszteletdíjat, mert az SZMSZ-ünk szerint
negyedévente van kifizetés.
Piroska János képviselő:
Igen, nem kívánjuk.
A javaslatot a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
támogatta, így a tiszteletdíjakkal kapcsolatban a következő határozat született:
32/2015.(III.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete elrendeli, hogy a
képviselők nyilatkozata alapján az önkormányzati rendelettel ellentétben az I.
negyedévi tiszteletdíj ne kerüljön számfejtésre. A számfejtésről a képviselők
kérésének megfelelően kell majd intézkedni a jövőben.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
intézkedjen.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az Ügyrendi Bizottságnak ülést kellene tartani, az időpont legyen április 8. 17 óra.
A javaslattal a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
egyetértett, és a következő határozatot hozta:
33/2015.(III.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a NAV-tól érkezett
tájékoztatás alapján felkéri az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatot kezelő
Bizottság elnökét, hogy a méltatlansági ügy megtárgyalására az Ügyrendi és
Vagyonnyilatkozatot kezelő Bizottságot hívja össze 2015. április 8-án 17
órára.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatot kezelő Bizottság elnöke
Piroska János képviselő:
Szeretnénk kérni, hogy az áprilisi ülés ne 28-án, hanem 29-én legyen.
Javaslatot a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
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34/2015.(III.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az áprilisi ülését a
munkatervtől eltérően nem április 28-án, hanem 29-én 18 órakor kívánja
megtartani.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
intézkedjen.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester

Miután egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, Szórágy Gyuláné polgármester
megköszönte a részvételt és az ülést 22 óra 40 perckor berekesztette.
k.m.f.

Szórágy Gyuláné
polgármester

Árpásné Schlenk Judit
jegyző

Piroska János
jegyzőkönyv hitelesítő

Varga Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő

