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

Nógrád Község Képviselő-testületének 2015. április 29-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: Belovai Róbert rendőrkapitány
Érdeklődők: Kelemen Katalin, Nyilas Kálmánné, Dávid Barbara Zsófia, Zverkó Pálné,
Dániel Tünde.
Napirend előtt:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Napirend:
1. Tájékoztató Nógrád község közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Rendőrkapitányság képviselője
2. Nógrád község 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.25.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
3. Nógrád Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
rendelet megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
4. Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló rendelet
módosítása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
5. Berkenyei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtása,
Szervezeti és Működési Szabályzata, ügyrendje
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
6. Nógrád Község Önkormányzatának 2015-2020. Gazdasági ciklusprogram
megtárgyalása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
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7. Igazgatói pályázat véleményezése
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
8. VIS MAIOR pályázat döntés előkészítése
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
9. Egyebek

Hozott határozat: 37/2015.(IV.29.) – 53/2015.(IV.29.) képviselő-testületi határozat
Hozott rendelet volt: 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet Nógrád község 2014. évi
költségvetéséről szóló 3/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet Nógrád község 2014. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Zárt ülés nem volt.
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Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Nógrád Község Képviselő-testületének 2015. április 29-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: Belovai Róbert rendőrkapitány
Érdeklődők: Kelemen Katalin, Nyilas Kálmánné, Dávid Barbara Zsófia, Zverkó Pálné,
Dániel Tünde.
Szórágy Gyuláné polgármester üdvözölte a megjelent képviselőket, meghívott vendéget és
érdeklődő állampolgárokat, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés
határozatképes, így azt 18 óra 40 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 Villányi Péterné és Kovács
Ágnes személyében. A javasolt személyeket kérdésre a testület egyhangúlag elfogadta.
Piroska János képviselő:
Javaslom, hogy cseréljük meg a napirendi pontokat, hogy ne raboljuk Belovai Róbert
kapitány úr idejét, és legelsőként a közbiztonság helyzetét tárgyaljuk.
A javaslattal a testület egyhangúlag egyetértett.
Napirend:
1. Tájékoztató Nógrád község közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Rendőrkapitányság képviselője
Szórágy Gyuláné átadta a szót Belovai Róbert rétsági rendőrkapitánynak, aki rövid
beszámolót tartott a megye helyzetéről bűnelkövetések és eredményesség tekintetében.
Belovai Róbert rendőrkapitány:
A bűncselekmények száma csökkent a térségben, különösen a kiemelt bűncselekmények
száma. 2014-ben Nógrád településen 16 bűncselekmény történt, ebből 8 lopás, tehát
Nógrádot nyugodt és biztonságos falunak mondanám. A rétsági rendőrkapitányság területén
84,3%-os az eredményesség a bűncselekmények felderítésének tekintetében. A polgárőrség
nagy segítség a munkánkban és a bűncselekmények számának csökkenésében. A tavalyi
évben elindult egy program, mely a közterületi szolgálatot növeli, és amelyhez rangsorolni
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kellett a településeket. Rétság térségében szerencsére nincs olyan település, amely 24 órás
rendőri jelenlétet igényelne. A közbiztonság további javításának érdekében azt szeretnénk
kérni, hogy tájékoztassák a lakosságot, hogy ha bármilyen bűncselekménnyel kapcsolatban
információjuk van, akkor azt osszák meg a rendőrséggel vagy Önökkel, és természetesen
támogassák a polgárőrséget. Mint már említettem, a polgárőrség jelenléte, járőrszolgálata
nagyon nagy segítség nekünk, és a forgalomelterelésekkor is fontos és hasznos a munkájuk.
Célunk, hogy a lakók biztonságos településnek érezzék lakóhelyüket.
Belovai Róbert rendőrkapitány beszámolója után a következő kérdések, észrevételek
hangzottak el:
Zverkó Pál képviselő:
Notórius gyorshajtókkal mit lehet tenni?
Belovai Róbert rendőrkapitány:
Már nekünk is van egy sebességmérőnk, ha igény van rá, majd jövünk és mérünk a faluban.
Zverkó Pál képviselő:
Mert van olyan lakos, aki 90-nél kevesebbel nem tud közlekedni, főként a Kossuth utcában
van ilyen probléma.
Belovai Róbert rendőrkapitány:
Ha tudnak olyan konkrét személyről, aki mindig gyorsan hajt, akkor meg kell adni a
rendszámot és majd többször ellenőrizzük az illetőt.
Dávid Barbara Nógrádi Polgárőr Egyesület elnöke:
Én szeretném megköszönni, hogy ilyen jó a kapcsolat a rendőrség és a polgárőrség között,
jól tudunk együttműködni és a körzeti megbízottakkal is nagyon jó a kapcsolat. Kérdésem
az lenne, hogy a mindenféle hulladékgyűjtőkkel, „vasasokkal”, „tollasokkal” mit lehet
kezdeni? Van jogosultságom elküldeni őket a faluból?
Belovai Róbert rendőrkapitány:
Elsősorban az önkormányzat ne adjon nekik engedélyt.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Nem is kérnek.
Belovai Róbert rendőrkapitány:
Engedély nélkül pedig nem folytathatják ezt a tevékenységet. El lehet őket küldeni, és ha
nem mennek, akkor szólni kell nekünk, vagy fel kell írni a rendszámukat és mi majd utánuk
nézünk. A térfigyelő kamerák megléte nagyon hasznos, ha lehetőség lesz rá, akkor bővítsék
tovább azokat. Egyrészt, mert visszatartó erő és a lakosok is nagyobb biztonságban érzik
magukat, másrészt a felvételek sokat tudnak segíteni az esetleges bűncselekmények
felderítésében.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Én is megköszönöm a rendőrség munkáját, tényleg szinte naponta járnak a járőrök a
faluban, többször bejönnek a hivatalba is és érdeklődnek, hogy nincs-e valami gond,
érkezett-e lakossági jelzés. Hatékonyan működnek és ezt nagyon köszönjük.
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Belovai Róbert rendőrkapitány:
Én pedig azt kérném, hogy lomtalanításról, rendezvényekről tájékoztassanak minket, mert
akkor az adott időpontokban gyakrabban járőrözünk.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Nálunk már nem hagyományos lomtalanítás van, hanem gyűjtőpontok vannak, így nem
tudnak turkálni abban. Ha baleset van a 2-es úton, muszáj felénk terelni a kamionokat?
Belovai Róbert rendőrkapitány:
Igen, mert nincs hely ahová félreállítsuk őket. A polgárőrök ilyenkor nagy segítséget
nyújtanak a forgalomirányításban, hiszen a kamionok számára elég veszélyes kanyarok
vannak, segíteni kell őket, hisz a többségük nem is ismeri ezt a környéket.
Miután a rendőrségi beszámolóhoz kapcsolódó egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el,
Szórágy Gyuláné polgármester megköszönte Belovai Róbert rendőrkapitánynak a
részvételt, a testület pedig egyhangúlag elfogadta a rendőrségi tájékoztatót.
19 óra 18 perckor Belovai Róbert rendőrkapitány elhagyta az üléstermet.
Napirend előtt:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A beszámolót két részletben küldtük ki, az egyik az 1-19. sz. határozatokról szól, a másik
pedig a 20-as határozattól a 36-osig.
Az 1-19. határozatokról szólóhoz kapcsolódó kérdés, észrevétel nem volt a testület részéről,
a 20-as határozattól pedig Szórágy Gyuláné egyesével ismertette a határozatok
végrehajtásait.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A 22-es határozattal kapcsolatban elmondom, hogy a Viola utcánál elkészült a hiánypótlás,
a műszaki ellenőr a jövő héten jön átvenni a munkát, a fedezet rendelkezésre áll a számla
kifizetéséhez.
A 23-as határozat a húsvéti locsolóbállal kapcsolatos, ami megrendezésre került, és mivel
önkormányzati rendezvényről van szó, kérném az elszámolást.
Kelemen Gyuláné képviselő ismertette a bevételeket, és kiadásokat.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Minden kiadásról rendes számla van?
Kelemen Gyuláné képviselő:
Nincs mindenről.
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Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Önkormányzati rendezvényről van szó, itt mindent számlával kell igazolni, mert csak úgy
lehet átvezettetni a pénztáron.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Akkor megpróbálunk számlát szerezni.
Zverkó Pál képviselő:
Megoldjuk, a következő ülésre meglesz az elszámolás.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A 24-es határozat a Startmunka mintaprogramról szól, ezzel kapcsolatban azt mondanám el,
hogy Karakai Tamás úr holnap reggel 9-re jön és megyünk együtt megnézni az érintett
fákat. A 25-ös határozat a megyei fejlesztési pályázatokról szól, erről azóta sincs más
információm. Az óvodába megrendeltük a 3x125 Amper-es teljesítménybővítést.
Zverkó Pál képviselő:
Az van írva, hogy az óvoda melegvíz ellátását úgy kívánjuk javítani, hogy
teljesítménybővítést hajtunk végre. Mi az összefüggés a kettő között?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Arról volt szó az előző ülésen, hogy ha bővítjük a teljesítményt, akkor be tudunk állítani
még egy bojlert, amivel megoldódik a melegvíz kérdés és az elektromos konyhai eszközök
is megfelelően tudnak majd működni. A 27-es határozat a testvértelepülési találkozóról
szól, melynek megrendezésére a Sportegyesület is nyújtott be pályázatot. A pályázatot
befogadták, várjuk a pozitív elbírálást. Az ügyfélfogadás átdolgozását a következő ülésre
fogja jegyzőasszony előkészíteni, mert egyéb problémái akadtak, amelyek miatt nem tudta
a mai ülésre előkészíteni azt. A művelődési házban előírt feladatokat elvégeztük, a Flórián
parkkal kapcsolatos bejárást megtartottuk. A Sportegyesület kérelmet adott be, hogy a TAO
pályázat miatt jelzálogjog kerülhessen a sportöltözőre, mi ezt engedélyeztük, de később az
egyesület elnöke visszavonta kérelmét, mert időközben ez a kitétel kikerült a pályázatból. A
35-ös határozat szintén a hársfasorról szól, mint már mondtam, holnap jön Karakai Tamás
úr megvizsgálni a fákat.
Piroska János képviselő:
Szeretném egyértelműen közre adni, hogy a képviselő-testület elsődleges célja nem a fák
kivágása volt, hanem tartós járda megépítése, hiszen a fák gyökere több helyen felnyomta a
mostani járdát is. Én kérném Karakai Tamás urat, hogy ne csak a fák állapotfelmérésében
segítsen, hanem a koronaritkításoknál is, mert sok helyen belelógnak a vezetékekbe. Mi
nem akartuk a fákat kivágni, sőt lehetőség szerint minél több fát szeretnénk ültetni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Holnap Karakai úrral mindenképpen felveszünk egy emlékeztetőt, és majd az ő
iránymutatásai alapján járunk el.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
János te voltál az, aki az elejétől fogva azt fújtad, hogy ki akarod vágni a fákat, ez hallható
a felvételen, olvasható a jegyzőkönyvben.
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Piroska János képviselő:
Nem az összes fára gondoltam, csak a veszélyesekre, de nem tagadom. Bízzunk benne,
hogy a gyökérzónák felső részének eltávolításával megoldható lesz a probléma és nem kell
eltávolítani a fákat.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A 36-os határozat arról szól, hogy az FVM pályázatot írt ki falubusz beszerzésére. Emiatt
megkeresett minket a tolmácsi House World Kft., hogy 100.000 Ft + ÁFA megbízási díjért
megírnák nekünk ezt a pályázatot, csak szerezzünk be árajánlatokat. Több polgármester is a
Fiat Ducato típusú kisbuszt ajánlotta, így erről a típusról kértünk be árajánlatot. A pályázat
be lett nyújtva nettó 8 millió forintra és nekünk az ÁFA-t kell hozzátenni, így egy 10 millió
forintos kisbuszunk lehetne nyertes pályázat esetén.
Piroska János képviselő:
Nagyon örülök ennek a lehetőségnek, de mért nem tudtunk előbb róla, hiszen te állítólag
erről kaptál tájékoztatást, voltál ezzel kapcsolatos megbeszélésen.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Én nem voltam olyan fórumon, ahol téma lett volna ez a pályázat, nem tudom, honnan
veszed.
Piroska János képviselő:
Mindegy, de máskor légyszíves hívj össze minket, mi rászánjuk az időnket.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Azt gondoltam, hogy elég ha a Pénzügyi Bizottság elnökével egyeztetek, de akkor majd
legközelebb összehívok mindenkit, ha ilyen lehetőség lesz.
Piroska János képviselő:
Ne csak a döntésben vegyünk részt, hanem az előkészítésben is, hogy tisztán lássunk
mindent.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A játszótérnél megkezdődött a kisház lebontása, a vályogtéglát kihordtuk az út mellé,
valahová el kellene vitetni.
Piroska János képviselő:
A földem végébe le lehet tenni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Csak mivel visszük oda?
Zverkó Pál képviselő:
Meg kell bízni Laczkovszki Richárd fuvarozót az elszállítással, lesz egy fuvarköltség, ilyen
egyszerű.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A Flórián parki padok kicserélésének lehetőségével kapcsolatban a pályázatíró azt a választ
kapta, hogy nincs lehetőség a cserére. A pályázatnak nem volt része a vízbekötés, viszont
ha azt akarjuk, hogy működjön a szökőkút, akkor ezt is meg kell oldanunk.

8
Kelemen Gyuláné képviselő:
Nem értem, hogy lett ez megtervezve, ha nincs benne a vízbekötés? Akkor minek tették a
pályázatba a szökőkutat? Lett volna akkor csak egy szobor. Most lesz egy szökőkutunk víz
nélkül?!
Varga Zoltán képviselő:
Tartályt nem lehetne alátenni, ami forgatná a vizet?
Kelemen Gyuláné képviselő:
Ne szóljunk bele semmibe, de oldjuk meg a vízbekötést!
Piroska János képviselő:
A parkkal kapcsolatban rengeteg a probléma, ha ősszel elkezdték volna a kivitelezést, akkor
hamarabb szembesülünk a problémákkal és talán előbb találunk megoldást. Az FVM 13
millió forintot adott, ezt építsék bele a pályázatba. Szeretném látni azt a levelezést,
amelyben a pályázatíró érdeklődött a padok cseréjéről az FVM-nél, mert lehet, hogy nem
jól fogalmazott.
Zverkó Pál képviselő:
Én azt mondom, oldja meg a kivitelező a vízbekötést! A következő újságba legyen majd
beleírva, hogy a pályázatíró tájékoztatása szerint a padokat nem lehet cserélni, a parkot így
kell átadni. Lássa a lakosság, hogy nem mi vagyunk a hibásak.
A képviselők többsége egyetértett azzal, hogy a vízbekötést a kivitelező oldja meg.
A napirendhez kapcsolódó egyéb 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:
37/2015.(IV.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási
kötelezettséget megszünteti:
1/2015.(II.24.);
2/2015.(II.24.);
3/2015.(II.24.);
4/2015.(II.24.);
5/2015.(II.24.);
6/2015.(II.24.);
7/2015.(II.24.);
8/2015.(II.24.);
9/2015.(II.24.);
10/2015.(II.24.);
11/2015.(II.24.);
12/2015.(II.24.);
13/2015.(II.24.);
14/2015.(II.24.);
15/2015.(II.24.);
16/2015.(II.24.);
17/2015.(II.24.);
18/2015.(II.24.);
19/2015.(II.24.);
20/2015.(III.31.);
21/2015.(III.31.); 22/2015.(III.31.); 23/2015.(III.31.); 24/2015.(III.31.);
25/2015.(III.31.); 26/2015.(III.31.); 27/2015.(III.31.); 28/2015.(III.31.);
29/2015.(III.31.); 30/2015.(III.31.); 31/2015.(III.31.); 32/2015.(III.31.);
33/2015.(III.31.); 34/2015.(III.31.); 35/2015.(IV.08.); 36/2015.(IV.08.).
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolási kötelezettség megszüntetését a
nyilvántartáson vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Az előző megbeszélésünkön azt mondtátok, hogy az óvodai pályázatról semmit sem tudtok,
így most felolvasnék nektek egy részt a január 29-i képviselői tájékoztatóról készült
feljegyzésből:
„Árpásné Schlenk Judit jegyző mondta:
Mielőtt a határozatokon végigmennénk javaslom, hogy először az óvodával kapcsolatos
jelenleg bírálás alatt lévő pályázat anyaga kerüljön megtekintésre, mert az ülésen ezt is
jelezték a képviselők, hogy szeretnék megnézni.
A polgármester asszony ezután ismertette, hogy mit tartalmaz a pályázat, hogy 100%
intenzitású, és azt is, hogy feltétel volt a beadásnál a feltételes közbeszerzési eljárás
lefolytatása, aminek az előző testület eleget is tett. A képviselők mindannyian betekintettek
a pályázat és a közbeszerzési eljárás anyagaiba. Mindenki azon óhaját fejezte ki, hogy
nagyon jó lenne, ha nyerne a pályázat, mert az óvoda épületének állaga elég rossz.
Elhangzott az is, hogy az óvodai és minden KEOP-os pályázatnál az előkészítő költségeket
– pályázat megírása, tervezés és közbeszerzési eljárás költségeit – Keresztes Konrád
vállalta, az az önkormányzatnak költségébe nem került, mert nem is lett volna miből
megfizetni.
A képviselők mindegyike az óvodai pályázattal kapcsolatban a polgármester tájékoztatóját
és az iratok átnézését elfogadta, elégségesnek találta.”
Ezt a feljegyzést mind aláírtátok és ezek után azt mondjátok, hogy nem láttátok a
pályázatot.
Piroska János képviselő:
Mi azt mondtuk, hogy arról nem tudtunk, hogy nyert a pályázat.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Már minden megbeszélésről hangfelvétel készül a magunk érdekében és a múltkor
Kelemen Gyuláné képviselő azt mondta, hogy nem is látta a pályázatot. Egyeztessetek,
mielőtt valótlan kijelentéseket tesztek, mert így sosem fogunk előre haladni.
Piroska János képviselő:
Kötelességed a tájékoztatás, ha kell, ötször mutasd meg ugyanazt, mert jogunk van ezt
kérni! Még nem mélyedtünk bele a pályázatba, mert nem tudtuk, hogy fog-e nyerni.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Akkor se mondjátok azt, hogy nem is láttátok!
Szórágy Gyuláné polgármester:
Mi mindent megmutattunk, semmit nem titkoltunk, rejtegettünk, ha kérdésetek van,
bármikor kérdezhettek.
Piroska János képviselő:
Mi nem titeket akarunk támadni, bennünk csak a jobbító szándék működik, hogy ne járjunk
úgy, mint a parknál.
Kovács Ágnes képviselő:
Mindenkinek le kellene csillapodni. Sok anyag volt előttünk, nem tudtuk azt rendesen
átnézni akkor, de most, hogy már tudjuk, hogy nyert a pályázat, meg fogjuk tenni.
Zverkó Pál képviselő:
A 100 millió forintból mennyit költhetünk?

10
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az összeset, 65 millió forint jut az óvodára, 35 millió forint az önkormányzat épületére.
Nyílászárók cseréjét, szigetelést és kazáncserét tartalmaz a pályázat. Vannak az összegben
járulékos költségek is, ilyenek a különböző teljesítmény felmérések díja, szakértői díjak,
auditálási díjak stb.
Zverkó Pál képviselő:
Az önkormányzat ÁFA körbe tartozik?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Igen. A pályázat egyébként szállítói finanszírozású, pénzmozgás a mi költségvetésünkben
nem fog jelentkezni.
Piroska János képviselő:
Én utána néztem ennek a pályázatnak és ez a pályázat igazából nem 100 millió forintot
takar, mivel az bruttó összeg. A 100 millió forintból kb. 65 millió forintnyi összeg kerül
majd beépítésre a két épületbe, mert a többi pénz egyéb költséget takar. Azt szeretném
kérni, hogy legközelebb közérthetően a valóság legyen tálalva a pályázati pénzekről, ne
tévesszük meg a lakosságot.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A tájékoztatót az irányító hatóság döntéséről kell adni, csak azt tudom propagálni, nem
írhatok mást a táblákra.
Napirend:
2. Nógrád község 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.25.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az ülést megelőzően a pénzügyi bizottság már tárgyalta ezt a napirendet, úgyhogy át is
adnám a szót a bizottság elnökének.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság a 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását 4 igen szavazattal és 1
tartózkodással elfogadásra javasolja.
A napirendhez kapcsolódó kérdés, észrevétel nem hangzott el, a testület 5 igennel, 0
ellenszavazattal és 2 tartózkodással elfogadta a rendelet módosítást és ezzel megalkotta
5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendeletét Nógrád község 2014. évi költségvetéséről
szóló 3/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Rendelet és tervezet szó szerint megegyezik.
Rendelet 1 példánya jegyzőkönyvhöz csatolva.
3. Nógrád Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
rendelet megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
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Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezt a napirendet szintén tárgyalta a bizottság, úgyhogy ismét átadom a szót Kelemen
Gyulánénak.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke:
A rendeletet áttanulmányoztuk, észrevételek, kérdések hangzottak el, amelyekre választ
kaptunk és aztán a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta azt.
A napirendhez kapcsolódó kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazás során a testület
egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a rendelettervezetet
és ezzel megalkotta 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendeletét Nógrád község 2014. évi
költségvetésének végrehajtásáról.
Rendelet és tervezet szó szerint megegyezik.
Rendelet 1 példánya jegyzőkönyvhöz csatolva.
4. Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló rendelet
módosítása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Kiküldtem egy rövid előterjesztést, melyben leírtam, hogy amiatt, hogy az alapítványokat is
bevonjuk a támogatásba és amiatt, hogy egységes szétosztást akar esetleg a testület, nem
szükséges módosítani a rendeletet. Van esetleg egyéb módosítási javaslat?
Piroska János képviselő:
Nincs, köszönjük, hogy ilyen frappánsan megoldottad ezt a kérdést.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Akkor nincs is miről dönteni, a rendelet marad az eredeti formában és a következő ülésen
ezen rendelet alapján lehet majd felosztani a civil szervezetek között a támogatást.
5. Berkenyei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtása,
Szervezeti és Működési Szabályzata, ügyrendje
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A napirend keretében csak a Berkenyei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetésének végrehajtásáról tudunk dönteni, mert az SZMSZ-t és Ügyrendet a
jegyzőasszony egyéb okok miatt nem tudta a mai napra előkészíteni, így az a következő
ülésre lesz beterjesztve. Viszont a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatót
a bizottság szintén tárgyalta, így átadom a szót a bizottság elnökének.
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Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke:
Átnéztük a kapott beszámolót, észrevétel nem hangzott el, a bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja azt.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Tájékoztatásként még elmondanám, hogy azért módosultak jelentősen az összegek, bérek
és az ehhez kapcsolódó járulékok összege, mert a tavalyi évben három választás is volt,
melyek költségei a közös hivatalon keresztül futottak le.
A napirendhez kapcsolódó kérdés, észrevétel nem hangzott el, a testület egyhangúlag, 7
igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
38/2015.(IV.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete
A., a közös önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetését az alábbiak
szerint módosítja:
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
E Ft-ban
Bevételek összesen
33.846
39.526
Ebből
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
0
3.378
Előző évi maradvány igénybevétele
0
1.448
Központi irányító szervi támogatás 33.846
34.700
Kiadások összesen
33.846
39.526
Ebből
Személyi juttatások
23.968
26.553
Járulékok
6.562
6.863
Egyéb dologi kiadás
3.316
5.703
A testület felkéri Berkenye község polgármesterét, hogy a módosítás miatt
módosítsa a közös hivatal költségvetést.
B., a közös önkormányzati hivatal 2014. évi gazdálkodásáról szóló
beszámolót az alábbiak szerint fogadja el.
Módosított előirányzat
Teljesítés
E Ft-ban
40
39.526
39.526

Nyitó pénzkészlet
Bevételek összesen
Ebből
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.378
3.378
Előző évi maradvány igénybevétele
1.448
1.448
Központi irányító szervi támogatás 34.700
34.700
Kiadások összesen
39.526
37.627
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Ebből
Személyi juttatások
Járulékok
Egyéb dologi kiadás
Záró pénzkészlet

26.553
6.863
5.703

26.553
6.863
3.804
278

A testület felkéri Berkenye község polgármesterét, hogy a közös
önkormányzati hivatal beszámolóját fenti adatokkal szerepeltesse a
beszámolóban.
Határidő: azonnal
Felelős: Schmidt Józsefné polgármester
6. Nógrád Község Önkormányzatának 2015-2020. Gazdasági ciklusprogram
megtárgyalása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A gazdasági ciklusprogramot is tárgyalta a pénzügyi bizottság, így kérem az elnököt, hogy
tájékoztasson bennünket a bizottság határozatáról.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke:
Több javaslat is elhangzott, amikkel szeretnénk kiegészíteni a kiküldött ciklusprogramot.
Szórágy Gyuláné polgármester ismertette az elhangzott módosító javaslatokat.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki a kiegészítésekkel elfogadhatónak tartja a ciklusprogramot, kérem kézfelemeléssel
jelezze!
A gazdasági ciklusprogrammal kapcsolatban a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
39/2015.(IV.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Nógrád Község
Önkormányzata 2015-2020. közötti gazdálkodása ciklusprogramjának
előterjesztését a következő kiegészítésekkel fogadja el:
1., Az önkormányzat működése fejezet 8. pontjának kiegészítése
- A honlapon szerepeltetni kell a szálláshelyeket és a boltok, postahivatal,
gyógyszertár, orvosi, gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat nyitva
tartását.
2., Településfejlesztés, település üzemeltetés fejezet 3. pontjának kiegészítése
- Bolt előtti terasz rendbetétele
- Pihenő padok kicserélése vár alatt
- Falu bejáratok rendbetétele (Diósjenő és Berkenye felől)
- Morgó patak, Fekete patak kitakarítása
- Szabadtéri színpad mögötti kerítés pótlása, szemben parkoló kialakítása
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- Gárdonyi Géza utcában parkoló kialakítása, buszok számára áthaladás
biztosítása
- Turisztikai pihenőhely kialakítása Berkenye felől, esetleg csere ingatlannal
- Hirdetőtábla elhelyezése az iskola mellé
- Buszforduló kialakítása.
3., Településüzemeltetés fejezet 4. pontjának kiegészítése
- Temetőben WC kialakítása, ravatalozó, kerítés felújítása.
4., Közoktatás, közművelődés, sport fejezet 8. pontja
- Parkoló kialakítása iskola mellett
- Művelődési Ház belső udvarának rendbetétele.
5., Idegenforgalom fejezet kiegészítése 7, 8, 9, 10, 11 ponttal
- Várhoz tartozó pincék rendbetétele
- Infópont működtetésének megszervezése, idegenvezetés a várba, tájházba
- Almáskert alatti út elkészítése
- Régi tájházban kiállítás
- Közös programok szervezése a szomszédos településekkel.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a ciklusprogramot a honlapon tegye
közzé, és annak betartásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester
7. Igazgatói pályázat véleményezése
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Piroska János képviselő:
Az intézményi tanács ülésén tökéletesnek találták a pályázatot, a tanács tagjai 5 éves
időtartamra javasolják kinevezni az igazgató asszonyt. Én szintén ezt javaslom a
testületnek.
Zverkó Pál képviselő:
Én is maximálisan támogatom a pályázatot.
Kovács Ágnes képviselő:
Az elmúlt egy év alatt sok mindent megvalósított az iskolában, lett honlapunk, új
rendezvényeink, a Diákönkormányzat is támogatja, a faluban is szeretik, én is támogatom
az 5 éves kinevezést.
Szavazás során a testület 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta Babatiné Márton Márta igazgatói pályázatával kapcsolatban:
40/2015.(IV.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Babatiné Márton
Márta pályázatával kapcsolatban az alábbi véleményt adja.
Támogatja, hogy a pályázó a Hesz Mihály Általános Iskola igazgatójává 5
éves időtartamra kinevezésre kerüljön.
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A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Rétsági Tankerületét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
8. VIS MAIOR pályázat döntés előkészítése
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A Quadrát Kft. képviselője jelen volt a pénzügyi bizottság ülésén, kérem a bizottság
elnökét, tájékoztasson minket.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Quadrát Kft. képviselője, Majorosné Kanyó Mária részletesen ismertette a közbeszerzési
eljárás folyamatát és a bíráló bizottságot is sikerült felállítanunk. Ő maga, közbeszerzési és
műszaki szakértőként a bizottság elnöke lenne, Varga Jánosné lenne a pénzügyi munkatárs,
és azt javasolta, hogy Árpásné Schlenk Judit jegyző legyen a jogi képviselő. A
kivitelezőkre nekünk kell javaslatot tennünk, erre két hét áll rendelkezésünkre.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Én nem végeztem idáig ilyen tevékenységet, Dr. Nagy Anna szokott lenni a jogi képviselő.
Piroska János képviselő:
Mi szeretnénk, hogy te vállald.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Nincs más, aki szóba jöhetne? Ha nem lesz más, akkor vállalom. Mindig kételkedtek
mindenben, amit én mondok, így hogyan vállaljam?!
Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor a bizottság harmadik személyéről majd csak a következő ülésen döntsünk, hátha
addig találunk valakit. A közbeszerzési szabályzatban egy-két pont módosítását javasolja a
bizottság.
Szórágy Gyuláné polgármester ismertette, hogy mely pontok kerültek módosításra, a
testület pedig a módosított szabályzatot egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással elfogadta és a következő határozatot hozta:
41/2015.(IV.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete
A., az előterjesztésnek megfelelő közbeszerzési szabályzatot az alábbi
módosítással fogadja el:
- A IX. fejezet 5. pontja kiegészül azzal, hogy az ajánlattevők köréről a
testület dönt, és nem a polgármester, ezáltal a 6. pont is módosul.
- A XII. fejezet törlésre kerül, mert arra nem vonatkozik a közbeszerzési
szabályzat.
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B., A 2015. évi közbeszerzési tervet az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott szabályzat és terv
betartását kísérje figyelemmel, szükség esetén a módosításra tegyen javaslatot.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A bíráló bizottság tagjaival kapcsolatban pedig egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal
és 0 tartózkodással az alábbi határozat született:
42/2015.(IV.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Vis Maior
pályázattal kapcsolatban lefolytatandó közbeszerzési eljárás bíráló bizottság
tagjaivá az alábbi személyeket választja meg
- Majorosné Kanyó Mária közbeszerzési és műszaki szakértőt a bizottság
elnökévé
- Varga Jánosnét a bizottság pénzügyi tagjává.
A bizottság megbízatása a feltételes közbeszerzési eljárás hiánypótlási
határidejének lejártát követően lép érvénybe.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érdekelteket
tájékoztassa és a határozat végrehajtásáról intézkedjen.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
9. Egyebek
- Alpolgármester
megállapítása

választása

titkos

szavazással,

eskütétel,

tiszteletdíjának

Szórágy Gyuláné polgármester:
A munkám segítésére az önkormányzati törvénynek megfelelően egy alpolgármestert
szeretnék jelölni és szeretném, ha megválasztanátok őt. 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.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Mivel Varga Zoltán az Ügyrendi Bizottság elnöke, javasolnám, hogy a másik két bizottsági
tag bonyolítsa le a titkos szavazást.
Szórágy Gyuláné polgármester 20 óra 35 perckor szünetet rendelt el, amely alatt
lebonyolították a titkos szavazást.
20 óra 47 perckor az ülés folytatódott.
Zverkó Pál 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 nem, 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 ismét nem került megválasztásra. Ezt én nagyon sajnálom, mert
Varga Zoltánnal el tudtam volna képzelni a közös munkát. Az elmúlt hónapokban már
három javaslatot is tettem az ügyben, de nektek semmi sem jó. A képviselő-testület tehát
titkos szavazással az alábbi határozatot hozta az ügyben:
43/2015.(IV.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a titkos szavazás
eredményeként nem választott alpolgármestert, mivel a Szórágy Gyuláné által
javasolt Varga Zoltán képviselő nem kapta meg az elfogadáshoz szükséges
támogatást. A polgármester javaslatát csak 2 fő támogatta, 4-en nem
támogatták, ezen szavazatok a titkos szavazás szabályai szerint érvénytelen
szavazatok.
A törvényesség biztosítása érdekében a következő ülésen az alpolgármester
választást ismét napirendre kell tűzni.
Határidő: következő ülés
Felelős: polgármester
- Dr. Kovács István szolgálati lakással kapcsolatos ügye
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A kérelmet a pénzügyi bizottság is tárgyalta, így átadnám a szót a bizottság elnökének.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság átbeszélte a kérelmét és úgy gondoljuk, hogy engedélyezhető, így javasoljuk a
határozati javaslat elfogadását.
A szolgálati lakás átalakításával kapcsolatban a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
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44/2015.(IV.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete engedélyezi Dr.
Kovács István háziorvos részére a Nógrád, Hunyadi u. 32. szám alatti
szolgálati lakásnál az alábbi munkálatokat:
- gyermekszobában válaszfal felállítása és ablak elhelyezése
- gyermekszoba, előszoba, konyha és étkező kifestése.
A testület felkéri a háziorvost, hogy a munkák elvégzéséről gondoskodjon, és
a felmerült anyag költségéről a számlákat a polgármesternek adja le.
Határidő: 2015. augusztus 31.
Felelős: Háziorvos
- Váci utcaiak panasza
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Kiküldtem a panaszt, illetve a 2011-ben is benyújtott hasonló panaszt és az akkor az
ügyben tett intézkedéseket.
Zverkó Pál képviselő:
2011-től a mai napig mi történt?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Azt is kiküldtem, fedlapok lettek kicserélve, kirakták a 40-es sebességkorlátozó táblát, a
Magyar Közút pedig azt válaszolta, hogy meg kell terveztetni a járdát, az átereszt, de erre
nem volt pénzünk. Az vitathatatlan, hogy ha esik az eső, akkor az Árpád utca felől jön a
víz.
Piroska János képviselő:
Valós probléma, hogy a falu bevezető részén csúnya viszonyok vannak. A helyi
rendeletünk ad lehetőséget arra, hogy a falu szélén lévő földtulajdonosokat felszólítsuk,
hogy tartsák rendben az ingatlanjaikat? Kötelesek a földjüket gondozni, rendben tartani! Ha
a rendeletünk nem ad lehetőséget a felszólításra, akkor módosítsuk azt, közös érdekünk,
hogy hassunk oda! Ugyanez a helyzet a volt TSZ irodánál is és az azzal szemben lévő
területeknél is, fel kell őket szólítani, hogy takarítsák a járdát és tegyék rendbe a
környezetüket, mert áldatlan állapotok vannak, a járdán közlekedni sem lehet. A Váci utca
végén a háromszögnél köteles az önkormányzat kiásni az árkot, alatta pedig a többi
tulajdonos. Régen volt ott árok, csak a szemben lakó tulajdonosok betemették, mert ott
parkoltak. Küldjünk felszólítást, hogy 15 napon belül ássák ki az árkot, vagy kiásatjuk mi
és küldjük a számlát. A közutat is meg lehetne kérni, hogy ássa ki az árkot. Ha nem az
önkormányzatnak kell vápát készítenie.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Külterületnél a Földhivatal a kompetens. Írunk levelet a tulajdonosoknak és a
közútkezelőnek is.
A jelenlévők ezután megbeszélték, hogy mely területek tulajdonosainak legyen felszólítás
küldve.
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Dávid Barbara érdeklődő állampolgár:
A postát esős időben nem lehet megközelíteni, mert a DMRV a múltkor csőtörést javított és
nem állította helyre az utat.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Írunk nekik egy levelet, hogy állítsák vissza az eredeti állapotot.
A Váci utcaiak panaszával kapcsolatban a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
45/2015.(IV.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Váci utcai lakók
panaszának orvoslására az alábbi intézkedések megtételét rendeli el.
A., A testület felkéri a polgármestert, hogy a közút kezelőjét levélben keresse
meg, hogy a Váci utca páratlan oldalának végén az árok kiásásáról
intézkedjen.
B., A Váci utca 79-87. házszámú ingatlanok előtt az önkormányzat
intézkedjen, hogy az út mentén készüljön árok vagy vápa (a terület hol, mit
enged meg), amely a csapadékvíz elfolyást biztosítja.
C., A testület felkéri a polgármestert, hogy a Nógrád külterület 061/19-től
061/34-ig terjedő ingatlanok, a 04/48. hrsz-ú ingatlan, valamint belterület
184/1., 185. és 186. hrsz-ú ingatlanok tulajdonosait szólítsa fel az ingatlanok
gyommentesítésére, bokrok megmetszésére és a terület rendben tartására.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: polgármester
- Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás megszüntetése
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ez a társulás annak idején létre lett hozva, viszont semmilyen feladatot nem látott el, így
javaslom, hogy járuljunk hozzá a megszüntetéséhez.
A polgármester javaslatát a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta, és az alábbi határozat született:
46/2015.(IV.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Duna-Ipoly
Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás alapító tagjaként úgy
dönt, hogy a társulásban meglévő tagsági jogviszonyát a Társulási
megállapodás III/3. pontjában foglalt hat hónapos felmondási idő betartása
mellett 2015. június 1. napjával felmondja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy erről szóló döntéséről a társulás
vezetőségét (2628 Szob, Szent Imre utca 12.) értesítse.
Határidő: 2015. június 1.
Felelős: polgármester
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- Gödöllői Vgt-vel üzemeltetési szerződés
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ez a társulat tartja rendben a Morgó patakot az iskolai hídtól Berkenyéig. Minden nyáron
jönnek és rendbe rakják a patakot, lekaszálják a füvet. Kérem a felhatalmazásotokat a
szerződés aláírására.
Az üzemeltetési szerződés aláírását a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és
0 tartózkodással támogatta és a következő határozatot hozta:
47/2015.(IV.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztéssel
megegyező tartalommal elfogadja a Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi,
Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulattal kötendő üzemeltetési
szerződést.
A testület felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására,
felkéri továbbá a polgármestert, hogy a szerződés betartásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester
- Klucsik István úttal kapcsolatos panaszos ügye
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A pénzügyi bizottsági ülésen is beszéltünk a témáról.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke:
Bonyolult ügyről van szó, ezért javasoljuk, hogy tartsunk bejárást, és majd aztán döntsünk
róla, hogy teljesen képben legyünk.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
János, igaz az, hogy a szennyvízberuházáskor lett betemetve az az árok?
Piroska János képviselő:
Nem, én nem emlékszek erre.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor kijelölünk majd egy időpontot, de előtte egyeztetek az érintettekkel.
A javaslatot a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
támogatta és az alábbi határozat született:
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48/2015.(IV.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Klucsik István úttal
kapcsolatos panaszos ügyében felkéri a polgármestert, hogy hívjon össze
helyszíni bejárást, és ezt követően tűzze újra napirendre a téma
megtárgyalását.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: polgármester
- Börzsöny állatvilága könyv megjelenésének támogatása
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A Börzsönyvidék könyvsorozatot már többször támogattuk kisebb összeggel, és mindig
kaptunk a megjelent könyvekből egy tiszteletpéldányt. Én 10.000 Ft-os támogatást
javaslok, mert eddig is mindig ennyit adtunk.
A polgármester javaslatát a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta és a következő határozatot hozta:
49/2015.(IV.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Börzsöny erdői és
vizei című könyv megjelentetését 10.000 Ft-tal támogatja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: polgármester
- Üzletrész átruházás
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-től kaptunk egy üzletrész átruházási megállapodást, mely egy
3 oldalú megállapodás. Igazából a polgármesteri fórumokon is mindig az hangzik el, hogy
ezt a feladatot az állam lássa el, adjuk vissza a vízmű vagyont. Annak idején minden
önkormányzatnak el kellett készíttetni a vagyon értékelést, erre közbeszerzési eljárás lett
kiírva. A vagyonértékelés díját akkor megelőlegezte a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. és most
ennek a díjnak a visszatérítését kérik úgy, hogy mi engedményezzük az üzletrészünket
rájuk. Ezt a megállapodást minden önkormányzatnak megküldték és várják, hogy aláírva
visszaküldjük.
Piroska János képviselő:
Nincs más választásunk, mert önállóan semmit sem tudunk tenni.
A megállapodás aláírását a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozat született:

22
50/2015.(IV.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztésnek
megfelelően elfogadja a DMRV Zrt-vel és Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-vel
kötendő üzletrész átruházási és engedményezési megállapodást.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést írja alá.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: polgármester
- Járdaépítés műszaki felügyeletének díja
Szórágy Gyuláné polgármester:
Szeretnénk Varga Jánossal megállapodás kötni a Startmunka mintaprogram keretében épülő
járda műszaki felügyeletére, amelyet 1.200 Ft + ÁFA óradíjért vállalna.
Piroska János képviselő:
Nem lenne egyszerűbb fix összegben megállapodni? Az óradíj az egy tág dolog, belefér a
reggeli, ebéd is. Mondja meg, hogy mennyit kér a teljes beruházás műszaki felügyeletére,
mert az úgy nyomon követhetőbb és kezelhetőbb. Szakaszolja meg és úgy fizetünk.
Piroska János képviselő javaslatát a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta és a következő határozatot hozta:
51/2015.(IV.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Startmunka
mintaprogram keretében megépülő járda műszaki felügyeletére adott 1.200 Ft
+ ÁFA óradíj összeget nem fogadja el.
A testület felkéri a polgármestert, hogy vegye fel a műszaki szakértővel a
kapcsolatot és olyan árajánlatot kérjen, amely munkanemenként és
munkafázisonként megbontva fix összegű díjat tartalmaz és azt terjessze a
testület elé.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon.
Határidő: azonnal és következő ülés
Felelős: polgármester
- Rákóczi Szövetségnek támogatás nyújtása
Szórágy Gyuláné polgármester:
Volt már róla szó, hogy a szövetségen keresztül magyar iskolában tanuló diákokat lehet
támogatni. Érdeklődtem a felsőtúri polgármesternél, náluk 2 diák fogja magyar iskolában
kezdeni az első osztályt. Akkor ezt a két gyereket támogatnánk 10-10.000 Ft-tal.
Két felsőtúri diák támogatását a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta az alábbiak szerint:
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52/2015.(IV.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete 20.000 Ft összegű
támogatásban részesíti a Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztást szolgáló
programját és kéri, hogy az összege a szlovákiai Felsőtúron magyar iskolát
megkezdő két első osztályos tanuló részére legyen átadva.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot az illetékeseknek küldje
meg, és az összeg átutalásáról intézkedjen.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Napirend után:
Piroska János képviselő:
A médiából értesültem róla, hogy óvodai közétkeztetés feltételeit javító pályázatot írtak ki,
tudtok ti róla? Lehetne esetleg pályázni?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Cégek kerestek már meg minket az ügyben, majd utánanézünk. Majd összegyűjtöm az
ajánlatokat és megmutatom a pénzügyi bizottság elnökének.
Piroska János képviselő:
Lakossági megkeresés érkezett hozzám a szemétszállítással kapcsolatban, amit most
átadnék polgármester asszonynak. Nézzétek át, aztán majd beszéljünk róla. A lényege,
hogy a 2014. évi szemétszállítási díjban nem volt látható a rezsicsökkentés, így
megbüntették a Zöld Híd Régió Kft-t.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az önkormányzat nem kapott ilyen levelet, de akkor majd beszélünk a Zöld Híd Régió Kftvel is és a következő ülésre a képviselőjüket is elhívjuk.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Zverkó Pál beadványt adott a pénzügyi bizottsághoz, melyben kéri, hogy a pályázatok
felügyeletére nevezzünk ki egy gazdasági és egy műszaki felügyelőt Kelemen Gyuláné és
Piroska János személyében.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Mi lenne ennek a lényege?
Kelemen Gyuláné képviselő:
Segítenénk a munkát, és ellenőriznénk a munkafolyamatokat, hogy ne járjunk úgy, mint a
Flórián parknál.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Akkor hozzatok létre egy ad-hoc bizottságot, amelynek legalább 3 fősnek kell lenni, mert a
kérelemben foglaltakról így nem lehet dönteni.
Piroska János képviselő:
Legyen akkor még Varga Zoltán is benne.
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Zverkó Pál képviselő:
A bizottság majd beszámol a testületnek a munkafolyamatokról, pénzügyi, műszaki
dolgokról.
Árpásné Schlenk Judit jegyző ismerteti, hogy a bizottság hatásköre mely pályázatokra,
munkálatokra terjedne ki a beadott irat alapján.
Az ad hoc bizottság felállításával kapcsolatban ezután a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
53/2015.(IV.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzati
beruházások (Óvoda és Községháza KEOP pályázat, Vis Maior pályázat,
Flórián park és játszótér pályázat) megvalósításának felügyeletére ad-hoc
bizottságot hoz létre.
A bizottság tagjai: Kelemen Gyuláné, Piroska János és Varga Zoltán
képviselők.
A testület felkéri a tagokat, hogy feladatukat végezzék el, és elvégzett
munkájukról a testületnek adjanak számot.
Határidő: folyamatos
Felelős: ad-hoc bizottság
Zverkó Pál képviselő:
Nekem van még egy beadványom.
Zverkó Pál képviselő felolvasta beadványát, melynek lényege, hogy a testület heti
tájékoztatást kér az önkormányzathoz érkezett különböző beadványokról, pályázatokról,
kérelmekről, a kommunikáció javítása érdekében.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Minden önkormányzathoz érkező levelet küldjünk el nektek?
Zverkó Pál képviselő:
Azokat, amelyek a képviselő-testületnek szólnak.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ilyen azért nincs, hogy cenzúrázzák a polgármestert, ráadásul erre ember sincs.
Zverkó Pál képviselő:
Csak azokat kérjük, amelyek nekünk szólnak.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A polgármester asszony eddig is minden fontos információt megosztott veletek, ezért nem
értem. Az ülések is azért vannak, hogy előkészítés után ott vitassuk meg a rátok tartozó
ügyeket, ahol az előzmény és a jogszabályok is ismertetve vannak.
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Piroska János képviselő:
Amit az önkormányzati törvény nem tilt, az szabad. A törvény szerint a képviselő-testület
munkavégzésének minden feltételét biztosítani kell a hivatalnak. Nem a munkát akarjuk
megnövelni.
Zverkó Pál képviselő:
Ha ez ennyire nem megy, akkor módosítsuk az SZMSZ-t és két héttel előbb küldjétek ki a
testületi anyagot, hogy fel tudjunk készülni.
Ezután vita alakult ki a kérés teljesíthetőségéről, de döntés nem született.
Miután egyéb kérdés, észrevétel nem volt Szórágy Gyuláné polgármester megköszönte az
aktív részvételt és az ülést 22 óra 00 perckor berekesztette.
k.m.f.
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jegyzőkönyv hitelesítő
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