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

Nógrád Község Képviselő-testületének 2015. április 8-án Nógrádon
megtartott rendkívüli üléséről.

Ülés helye:

Községháza Nógrád

Jelen vannak: Szórágy Gyuláné polgármester
5 fő képviselő: Kelemen Gyuláné, Kovács Ágnes, Piroska János, Varga
Zoltán, Zverkó Pál.
Árpásné Schlenk Judit jegyző
Érdeklődők: Dávid Barbara, Keresztesné Rózsa Mária, Lestyán Józsefné, Keresztes
Konrád, Lestyán József, Dr. Kovács István.
Napirend:
1. Hársfasor kivágása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
2. Falubusz beszerzés
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Hozott határozat: 35/2015.(IV.08.) – 36/2015.(IV.08.) képviselő-testületi határozat
Hozott rendelet nem volt.
Zárt ülés nem volt.
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Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Nógrád Község Képviselő-testületének 2015. április 8-án Nógrádon
megtartott rendkívüli üléséről.

Ülés helye:

Községháza Nógrád

Jelen vannak: Szórágy Gyuláné polgármester
5 fő képviselő: Kelemen Gyuláné, Kovács Ágnes, Piroska János, Varga
Zoltán, Zverkó Pál.
Árpásné Schlenk Judit jegyző
Érdeklődők: Dávid Barbara, Keresztesné Rózsa Mária, Lestyán Józsefné, Keresztes
Konrád, Lestyán József, Dr. Kovács István.
Szórágy Gyuláné polgármester üdvözölte a megjelent képviselőket és érdeklődő
állampolgárokat, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, így azt
18 óra 00 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a rendkívüli ülést a
hársfasor kivágása és falubusz pályázat miatt kellett összehívni.
A polgármester javaslatot tett két jegyzőkönyv hitelesítőre Villányi Péterné és Kelemen
Gyuláné személyében. A javasolt személyeket kérdésre a testület egyhangúlag elfogadta.
Napirend:
1. Hársfasor kivágása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
A Startmunka mintaprogramba beterveztük az iskola és óvoda közötti szakaszon a fák
kivágását, ami elég nagy lakossági ellenállást kezdeményezett. Emiatt én azt szeretném
javasolni, hogy szakértővel nézessük meg a fákat és csak azokat vágjuk ki, amelyeket
tényleg veszélyesnek nyilvánítanak.
Kovács Ágnes képviselő:
Én csak annyit fűznék hozzá, hogy amikor a múlt heti ülésen be lett jelentve a fakitermelés,
akkor én azt gondoltam, hogy már mindennemű engedély be van szerezve. Hiszen egy fát
csak úgy nem lehet kivágni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A program jövő év február 28-ig tart, tehát van még rá egy évünk.
Kovács Ágnes képviselő:
Akkor meg még nem kellett volna felbolydítani a falut, előbb meg kellett volna szerezni az
engedélyeket. Mert akkor a lakosság is elfogadta volna a kivágást, ha szakértői vélemény
van a balesetveszélyességről. Még azt szeretném kérni a polgármester asszonytól, hogy ami
a múlt ülésen történt, hogy egy volt képviselő engem zríkál, többet ne fordulhasson elő,
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tedd helyre, mert különben a következő alkalommal kivonulok, és magasabb helyen teszek
panaszt. Kívülálló személy ne sértegesse a testületet!
Szórágy Gyuláné polgármester:
Köszönöm a kioktatást, legközelebb e szerint fogok cselekedni.
Dr. Kovács István érdeklődő:
Ha szakemberre van szükség a fák megvizsgálásához, akkor én javasolni tudom Karakai
Tamást, akinek a végzettsége erdész technikus és természetvédelmi szakmérnök.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Köszönjük, majd a testület dönt az ügyben.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A díjat úgyis az önkormányzatnak kell viselni. Viszont konkretizálni kellene, hogy mely
fákat vizsgálja meg, nehogy egy is kimaradjon.
Varga Zoltán képviselő:
Egy erdészeti szakember építési szempontból is fogja tudni vizsgálni azokat? Mert lehet,
hogy egy fa nincs még kiszáradva, de a gyökere úgy fel van húzódva, hogy a járda tükrének
mondjuk útban van, akkor hogy lesz ez?
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Tájékoztatva lesz arról, hogy itt milyen munkák lesznek, és ennek alapján kérjük majd a
szakvélemény kiállítását.
Varga Zoltán képviselő:
Mert ez az úr is leírta, hogy vannak gyökerek amelyek belógnak a járdába. Az uralkodó
szélirány a hegyek felől jön, lehet, hogy ez a fa éppen emiatt eresztett azon az oldalon
gyökeret. Ha mi levágjuk azt a gyökeret, akkor lehet, hogy az első szél kidönti a fát.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ezért is kell szakértői vizsgálat, hogy lássuk, hogy van-e esély a fák esetleges
megmentésére.
Keresztes Konrád érdeklődő állampolgár:
A faluban több mint kétszáz ember adta aláírását és kéri, hogy ezt a közel 100 éves
hársfasort nyilvánítsák védetté és kizárólag a beteg, balesetveszélyes ágakat távolítsák el a
fákról, a törzseket mindenképpen meghagyva. Kérik továbbá, hogy a járdaépítésnél olyan
módszert válasszon a testület, hogy az a fák gyökérzetét ne sértse.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Dönteni kellene akkor, hogy ki legyen a szakértő, vagy kérjünk be több szakértőtől
árajánlatot?
Piroska János képviselő:
Véleményem szerint kérjük fel Karakai Tamás urat, ha már úgyis szívén viseli a hársfák
sorsát. Én magam kettő képviselőtestületi ülésen is felvetettem, hogy legyen felrakva a
járdaépítéssel kapcsolatos tájékoztatás a honlapra. Természetesen a problémákat meg
fogjuk oldani, mert nem a hülyék gyülekezete ül itt. Körültekintően jártunk el, ígéretet
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tettünk új fák ültetésére és nem akarjuk áthárítani a felelősséget sem. Kérjük meg a
szakvéleményt és aztán majd továbblépünk. Bármennyire szeretné most néhány ember ezt a
témát meglovagolni és hangulat keltésre használni, nincs erre szükség, mert mi értünk a
jelzésekből.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor melyik fákat nézessük meg?
Piroska János képviselő:
Kivétel nélkül az egész hársfasort és egyedenként adjon rájuk szakvéleményt. Az iskolánál
lévő fenyőket is nézze meg és a vasútállomás felé lévő két göndör füzet és topoly fát is. Ha
jól tudom, összesen 12 fáról van szó.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A Keresztes Konrád által adott beadványban azt is kérik, hogy olyan módszert találjunk a
járdaépítésre, ami a fák gyökérzetét nem sérti. Ebben is állást kellene foglalnunk.
Piroska János képviselő:
A beadvány már eleve egy „szakértő” véleménye, mert leírja, hogy ha a felső gyökereket
levágjuk, akkor azok hamar pótlódnak. Én ugyanezt a véleményt már elmondtam a testületi
üléseken is, pedig csak a józan paraszti eszemet használtam. Mert fát ültetni, és kivágni is
szoktam.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A járdaépítés maradjon az eredeti tervezés szerint, vagy módosítsuk azt, hogy ne sértse a
gyökereket? Ezt előre meg kell mondanunk a szakértőnek, hogy ennek alapján állítsa ki a
szakvéleményét.
Piroska János képviselő:
A járdát maximum a sportpálya szélére lehetne áthelyezni, de annak nem nagyon van
értelme.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Akkor azt mondjuk, hogy a tervek szerint készüljön a járda, még akkor is, ha ez bizonyos
mértékben sérti a fák gyökérzetét.
Piroska János képviselő:
Szerintem csak két fánál van kritikusabb gyökér, amely felnyomja a járdát.
Dr. Kovács István érdeklődő állampolgár:
Én úgy néztem, hogy a kritikus fáknál egy kisebb S kanyarral meg lehetne oldani, hogy ne
bántsuk a gyökereket.
Keresztes Konrád érdeklődő állampolgár:
A szegélykőből gyémántvágóval ki lehet vágni úgy, hogy az elférjen a gyökértől. De majd
dönt a testület, hisz ők az okos emberek.
Piroska János képviselő:
Ez a járda a 60-as években épült, eltelt 50 év, és ez alatt, csak ennyit emelkedett meg a
járda. Most megint lépünk egy szintet, aztán majd az utánunk jövők eldöntik, hogy jó
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megoldást hoztunk-e. Én azt gondolom, hogy a felső gyökérzetet nyugodtan meg lehet
vágni. De ha kell, akkor teljesen a szakértő iránymutatása alatt fogjuk a gyökérzetet is
elvágni.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Milyen mélyre kell lemennünk?
Piroska János képviselő:
Az egész mélység nem éri el a 40 centit.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor a testület támogatja, hogy Karakai Tamástól kérjünk szakvéleményt, és ha esetleg ő
nem jogosult, akkor ajánljon valakit?!
A polgármester javaslatát a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta és az alábbi határozatot hozta:
35/2015.(IV.08.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy az óvoda és iskola közötti hársfasor ügyében
gondoskodjon szakvélemény beszerzéséről és azt terjessze a testület elé.
Amennyiben szükséges, a költségeket az önkormányzat viseli.
Határidő: 2015.05.31.
Felelős: polgármester
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A kapott beadvány első pontjában kérik, hogy a hársfasort a testület nyilvánítsa védetté. A
védetté nyilvánítás önkormányzati rendeletünk szerint történhet, és ennek első lépése a
szakvélemény beszerzése. Védetté nyilvánítani a fákat, akkor érdemes, ha veszély
fenyegeti azokat, de most ugye a képviselő-testület úgy nyilatkozik, hogy nem vágja ki a
fákat, ha nem szükséges. Ráadásul a védettség kezdeményezésével a faluban lévő összes
hársfasort fel kellene mérni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Én azt mondom, hogy előbb mindenképpen várjuk meg a szakértői véleményt és aztán
majd döntünk.
A polgármester javaslatával a testület egyhangúlag egyetértett.
2. Falubusz beszerzés
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az MVH-nál hamarosan ismételten kiírásra kerülnek falubuszra pályázatok, jó lenne, ha a
mi önkormányzatunk is rendelkezne ilyennel, ezért kérem, hogy a testület hozza meg a
szükséges határozatot.
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A polgármester ezután ismertette a pályázat részleteit.
A falubusz pályázattal kapcsolatban a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és
0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
36/2015.(IV.08.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy
szolgáltatásfejlesztésre szükség van, ezért új gépjármű beszerzésével
fejleszteni kívánja a lakosság kistérségi közlekedését, valamint az
önkormányzat által nyújtott szociális szolgáltatások ellátását, ezért az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe
vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM
rendelet alapján támogatási kérelmet nyújt be a rendelet 2.§ (1) bekezdés b)
pont szerinti, kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb
szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan (2. célterület) új gépjármű beszerzésére.
A képviselő-testület a 2015. évi költségvetése terhére vállalja az új gépjármű
beszerzését terhelő áfa összeg önerőként történő biztosítását.
A képviselő-testület a pályázat, vagyis a támogatás iránti kérelem, valamint az
ahhoz tartozó teljes dokumentáció előkészítése, koordinálása, rendszerbe való
feltöltése feladat ellátásával 100.000 Ft + áfa megbízási díj ellenében
megbízza a House World Kft-t (2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 16.). A
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az erre vonatkozó,
előterjesztett megbízási szerződést megkösse, aláírja.
Határidő: 2015. május 4.
Felelős: polgármester
Miután egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, Szórágy Gyuláné polgármester
megköszönte a részvételt és az ülést 18 óra 50 perckor berekesztette.
k.m.f.

Szórágy Gyuláné
polgármester

Árpásné Schlenk Judit
jegyző

Villányi Péterné
jegyzőkönyv hitelesítő

Kelemen Gyuláné
jegyzőkönyv hitelesítő

