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

Nógrád Község Képviselő-testületének 2015. május 18-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
Napirend:
1. Várhoz vezető út javítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
NAPIREND UTÁNI HOZZÁSZÓLÁSOK
Hozott határozat: 54/2015.(V.18.) – 55/2015.(V.18.) képviselő-testületi határozat
Hozott rendelet nem volt.
Zárt ülés nem volt.
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Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Nógrád Község Képviselő-testületének 2015. május 18-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
Szórágy Gyuláné polgármester üdvözölte a megjelent képviselőket, a jelenléti ív alapján
megállapította, hogy az ülés határozatképes, így azt 16 óra 33 perckor megnyitotta.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a rendkívüli ülést a várhoz vezető út javítása és a
gyermekétkeztetés feltételeit javító pályázat miatt kellett összehívni.
A polgármester javaslatot tett két jegyzőkönyv hitelesítőre Piroska János és Zverkó Pál
személyében. A javasolt személyeket kérdésre a testület egyhangúlag elfogadta.
Napirend:
1. Várhoz vezető út javítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

(Árajánlat a képviselőknek kiosztásra került)

Szórágy Gyuláné polgármester:
A várfeljáró alsó részét rendbe kellene tenni, ma itt jártak az Otys Úttechnika Kft.
képviselői, felmérték a munkát és többféle árajánlatot adtak. Az első ajánlat, mely zúzott kő
behengereléséről szól nekünk nem elég, mert kikaparják az autók. A kivitelező cég a 4-es
verziót javasolja, ha tartós megoldást szeretnénk, viszont az két és fél millió forintunkba
kerül, ami nagyon sok. Azt a követ használnák fel, ami a játszótéri kisház lebontásából
kikerült, és azt még ők grátiszban kiegészítenék, hogy elég legyen. A tartalékaink ugye
végesek, és a startmunka mintaprogramban is csak a tükör elkészítését engedélyezték.
Piroska János képviselő:
A startmunka mintaprogramba hány méter került?
Szórágy Gyuláné polgármester:
126 méter alap elkészítés, a térkövet (viacolor) teljes egészében lehúzták. 3.700.000 Ft-os
tartalékunk van, melyből 1.300.000 Ft a civil szervezetek támogatására kell, 500.000 Ft az
óvodai teljesítménybővítésre és ugye a startmunka programhoz a viacolort is ki kell
fizetnünk, illetve az óvodai pályázathoz is kellene önerő. Ha sikerülne telket eladnunk,
akkor nem lenne gond, vagy hitelt kellene felvennünk, bár ezt nem tartom jó ötletnek.
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Piroska János képviselő:
Ezt a munkát mindenképpen meg kell csinálnunk a rendezvénytől függetlenül, ha nem is
idén, de jövőre mindenképpen. A kivitelezővel nem lehetne beszélni arról, hogy kitoljuk
egy kicsit a fizetést?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Megbeszéltem velük, hogy ha kérdés van, akkor felhívjuk őket.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Nem lehetne csökkenteni a munkadíjat azzal, ha közmunkások is besegítenének?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ez leginkább gépi munka, aminek az árát nem tudjuk csökkenteni. A munkának minél
előbb neki kellene kezdeni, hogy a rendezvényig meg tudjon kötni a beton.
Piroska János képviselő:
Mindenképpen a tartós megoldást kellene választanunk, utána kellene nézni, hogy hosszabb
lejáratú hitelt milyen feltételekkel tudunk felvenni. Nincs más megoldás.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A hitelfelvételt engedélyeztetnünk kell az Államkincstárral.
Piroska János képviselő:
Kérjünk halasztott fizetést, amíg sikerül hitelhez jutnunk. A műemlékvédelem is csak ezt a
megoldást fogadná el.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Nem biztos, hogy a hitelfelvételt engedélyezni fogják, mert amióta a konszolidáció volt,
beszigorítottak. Ha igen, akkor sem tudni, hogy mikorra sikerül pénzhez jutnunk, mert az
biztos, hogy több hónap.
A képviselők beszélgettek, hogy milyen egyéb megoldások jöhetnének szóba, de egyiket
sem találták megfelelőnek.
Piroska János képviselő:
Ez az egyetlen jó megoldás, lehet, hogy költséges, de szükség van rá, meg kell próbálni
hitelt felvenni. Fedezetként ott vannak az építési telkeink.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ha a halasztott fizetés nem megy, akkor részletfizetést kell kérni.
Szórágy Gyuláné polgármester telefonon egyeztetett Szántó Csabával az Otys Úttechnika
Kft. ügyvezetőjével, és részletfizetést kért.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A munkadíj felét 30 napon belül kellene kifizetni, a másik felét pedig 60 napon belül.
Zverkó Pál képviselő:
Ez így se nem részletfizetés, se nem halasztott fizetés. Halasztott fizetésnél legalább 90-120
napot szoktak adni.
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Piroska János képviselő:
Javasoljuk azt, hogy a munkadíj felét 60 napon belül fizetjük ki, a másik felét pedig 90
napon belül.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A második részletre inkább 120 napot kérjünk, viszont ha megkapjuk a hitelt, akkor egyből
fizetünk.
Szórágy Gyuláné polgármester telefonon tájékoztatta Szántó Csaba ügyvezetőt a testület
részletfizetési javaslatáról, melyet a vállalkozó elfogadott.
A várfeljáró felújításával kapcsolatban ezután egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és
0 tartózkodással az alábbi határozat született:
54/2015.(V.18.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a várhoz vezető út egyik
szakaszának járhatóvá tételéhez az OTYS Úttechnika Kft. ajánlatának 4. pont
szerinti megvalósítását fogadja el.
A munkákat úgy kell ütemezni, hogy a június 06-őán tartandó várjátékok
alkalmával az út járható legyen.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozóval a szerződést kösse meg
az ismertetett részletfizetési feltételekkel.
A testület az elvégzett munkák ellenértékét hitelfelvételével kívánja fedezni.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon.
Határidő: 2015.05.30. és értelemszerű
Felelős: polgármester
2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ez a pályázati kiírás minden évben megjelenik és mi már több alkalommal is pályáztunk
sikertelenül. Ha akarjátok, pályázhatunk, bár én javasolnám, hogy ne tegyük, mert már
nincs pénzünk önerőre.
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Kovács Ágnes képviselő:
Én úgy gondoltam, hogy pályázhatnánk a sportcsarnok felújítására.
Piroska János képviselő:
Én is erre gondoltam, ugyanakkor a takarónk hossza véges, majd megpróbáljuk 2016-ban.
Kovács Ágnes képviselő:
Ez is igaz, de a tornaterem már kívül-belül szörnyű állapotban van.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ez vitathatatlan, de 15% önerőt valahonnan hozzá kellene tenni, a semmiből meg nehéz.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Plusz még a pályázatírás költségei is ránk hárulnak. A Klebelsberg Intézményfenntartó nem
pályázik a KEOP keretében?
Kovács Ágnes képviselő:
Ők azt mondják, hogy nem ők a tulajdonosok, így nem tudnak.
Piroska János képviselő:
Az óvodai pályázatnál mennyiért vállalta a pályázatírást a Goodwill Consulting Kft.?
Szórágy Gyuláné polgármester:
100.000 Ft + ÁFA.
Piroska János képviselő:
Ha jól emlékszem, azt mondták, hogy visszaadják a pályázatírás díját vesztes pályázat
esetén. Esetleg ezzel a pályázattal kapcsolatban is megkereshetnénk őket, hátha ezt is
vállalják így. Beszéljünk róla a jövő heti ülésen, ha kell, a tiszteletdíjunkból fizetjük a
pályázatírást. Adjunk egy esélyt, írassuk meg a pályázatot!
Piroska János javaslatát a jelenlévők egyhangúlag támogatták.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ennél a pályázatnál 20 millió forintra lehet pályázni és a keret 500 millió forint. Tehát kb.
25 pályázat fog nyerni, vagyis elég kicsi az esély.
Piroska János képviselő:
Ez igaz, de próbáljuk meg, habár igazán bajban akkor leszünk, ha nyer a pályázat, hogy
miből lesz a saját erő.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A tartalékkeret már teljes egészében fel van használva, így innen nem biztosítható a saját
erő.
Varga Zoltán képviselő:
A tornateremnél a legfőbb gondot a rejtett csatorna hibája okozza, nem lehetne azt
ideiglenesen megszüntetni valahogy?!
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor elhívjuk a következő ülésre a Goodwill Consulting Kft. képviselőjét, és
megbeszéljük vele, hogy mit szeretnénk. Elsősorban a beázás megszüntetése a cél és a falak
külső-belső rendbetétele, vakolás, szigetelés, meszelés.
Zverkó Pál képviselő:
A Magyar Olimpiai Akadémiától is kérhetnénk erre irányuló javaslatot, amit a pályázathoz
csatolhatnánk.
A sportcsarnok felújítására irányuló pályázat megírását a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta és a következő határozatot hozta:
55/2015.(V.18.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy bízza meg a Goodwill Consulting Kft-t, hogy az önkormányzati
feladatellátást szolgáló pályázat keretében készítsen elő pályázatot.
A pályázat tárgya a sportcsarnok beázásának megszüntetése a vakolat javítása és
meszelés.
A pályázatírás díját a képviselők tiszteletdíjukból kívánják fedezni, amelynek
lemondásáról a konkrét összeg ismeretében rendelkeznek.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon
és az elkészült anyagot a következő ülésen terjessze a testület elé jóváhagyásra.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
NAPIREND UTÁN
Zverkó Pál képviselő:
Mi a helyzet az infoponttal, ki lehetne nyittatni a várjátékokra?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az Dr. Kricsfalvi Anita tulajdona, megkereshetjük őt az ügyben, de nem tudom, hogy lesze eredménye, mert ha jól tudom, más célra használják a helységet.
Zverkó Pál képviselő:
Annak idején nem ebben egyeztünk meg, mindenképpen beszélni kell vele a
rendeltetésszerű használatról. Mindig jönnek kirándulók, legalább a nyári időszakban
legyen nyitva, és akár egy diákot is beültethetünk oda. Az építési telkeinket is
reklámozhatnánk ott.
Piroska János képviselő:
Milyen megállapodás lett anno kötve dr. Kricsfalvi Anitával az infopont ügyében?
Szórágy Gyuláné polgármester:
A közműépítés költségeit vállaltuk, az üzemeltetést pedig átadtuk és abban állapodtunk
meg, hogy ő gondoskodik a személyzetről, a helység tisztántartásáról, illetve fizeti a
közüzemi díjakat.
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Zverkó Pál képviselő:
Javaslom, mindenképpen vegyük fel Kricsfalvi Anitával a kapcsolatot, hogy funkciójának
megfelelően működjön az infopont.
Miután egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, Szórágy Gyuláné polgármester
megköszönte a részvételt és az ülést 18 óra 03 perckor berekesztette.
k.m.f.

Szórágy Gyuláné
polgármester

Árpásné Schlenk Judit
jegyző

Piroska János
jegyzőkönyv hitelesítő

Zverkó Pál
jegyzőkönyv hitelesítő

