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

Nógrád Község Képviselő-testületének 2015. május 26-án Nógrádon
megtartott 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
Mezeiné Matikovszki Bernadett jegyzőkönyvvezető
Meghívott vendég: Debreceniné Králik Tünde Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Horváth Erzsébet óvodavezető.
Juhász Józsefné családgondozó
Érdeklődők: Nyilas Kálmánné, Dávid Barbara Zsófia, Zverkó Pálné, Kelemen Katalin,
Lestyán József.
Napirend előtt:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Napirend:
1. Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Hivatásos Tűzoltóság
beszámolója
Előadó: Okolenszki Gábor tű. alezredes
2. Beszámoló a gyermekek helyzetéről (2014. év)
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző és Juhász Józsefné családgondozó
3. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos probléma
Előadó: Zöld Híd Régió Kft. képviselője
4. Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása
Előadó: Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. képviselője
5. Beszámoló a közös hivatal 2014. évi munkájáról, új SZMSZ és Ügyrend
elfogadása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
6. Helyi adórendeletek és a talajterhelési díjról szóló rendelet hatályosulása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
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7. Alpolgármester választása titkos szavazással, eskütétel, tiszteletdíjának
megállapítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
8. Civil szervezetek működési támogatás pályázatának elbírálása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
9. Bérleti szerződés MÁV Zrt-vel
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
10. Vis Maior pályázat közbeszerzési felhívás elfogadása, közbeszerzési bizottság
megválasztása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
11. Egyebek

Hozott határozat: 56/2015.(V.26.) – 83/2015.(V.26.) képviselő-testületi határozat
Hozott rendelet nem volt.
Zárt ülés nem volt.
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Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Nógrád Község Képviselő-testületének 2015. május 26-án Nógrádon
megtartott 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
Mezeiné Matikovszki Bernadett jegyzőkönyvvezető
Meghívott vendég: Debreceniné Králik Tünde Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Horváth Erzsébet óvodavezető.
Juhász Józsefné családgondozó
Érdeklődők: Nyilas Kálmánné, Dávid Barbara Zsófia, Zverkó Pálné, Kelemen Katalin,
Lestyán József.
Szórágy Gyuláné polgármester üdvözölte a megjelent képviselőket, meghívott vendégeket
és érdeklődő állampolgárokat, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés
határozatképes, így azt 18 óra 40 perckor megnyitotta. A testületi ülés kezdete a bizottsági
ülés miatt csúszott. 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 Piroska János és Varga Zoltán
személyében. A javasolt személyeket kérdésre a testület egyhangúlag elfogadta.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A mai napon több előadó is jelezte, hogy nem tud az ülésen részt venni, ülésünket
szokásunkhoz híven a lejárt határidejű határozatok végrehajtásával kapcsolatos
beszámolóval kezdjük.
Napirend előtt:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Piroska János képviselő:
Az 51-es határozatban, mely a startmunka mintaprogrammal kapcsolatos, az van írva, hogy
a műszaki szakértővel kell felvenni a kapcsolatot, holott igazából Géczi Győzővel, aki
felügyelni fogja a munkát. Gondolom ez csak elgépelés.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Módosítani fogjuk a határozatot műszaki vezetőre, de árajánlatot még nem tudott adni.
Piroska János képviselő:
A Klucsik István beadványával kapcsolatos bejárást is meg kellene tartanunk, ki kellene
jelölnünk egy időpontot.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Június 11-én 17 órakor, a játszótéri bejárás előtt akkor ezt is megtarthatnánk.
Piroska János képviselő:
Miután a hársfasor nem kerül kivágásra, az erre szánt összeget csak eszköz vásárlásra lehet
átcsoportosítani?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Érdeklődtem a Munkaügyi Központnál, és csak olyan költségnemre lehet átcsoportosítani,
ami már egyébként is szerepelt a pályázatban. 673.000 Ft-ról van egyébként szó. Javaslom,
hogy a fakivágásra árajánlatot adóval végeztessük el a gallyazást, és majd a maradék
összeget csoportosítsuk át.
A polgármester javaslatával a testület egyhangúlag egyetértett.
Piroska János képviselő:
A beszámoló végére odaírtátok, hogy Zverkó Pál beadványát a Kormányhivatal elé
terjesztettétek vélemény kérésre. Az SZMSZ-ünk szerint a képviselők önálló képviselői
indítványt terjeszthetnek be, függetlenül attól, hogy törvényes vagy törvénytelen döntésről
van-e szó. A jegyző feladata a törvényesség őrzése, így észrevételt tehet és figyelmeztetheti
a testületet, hogy törvénysértő állapotot készülnek előidézni. Azt is mondhatja, hogy
véleménye szerint törvénysértő kéréssel álltunk elő, de időt kér, hogy utánanézhessen a
jogszabályokban a dolognak. Tehát képviselőtársam beadványa szabályos volt, a hiba ott
volt, hogy a polgármesternek nem kellett volna megszavaztatnia. Ha viszont
megszavaztatja, akkor a testület szabályosan döntött, nem mi jártunk el törvénytelenül. Ha a
jegyzőnek vannak szakmai észrevételei a beadvány törvényességével kapcsolatban, akkor
természetesen meghallgatja őt a testület, és ezután esetleg módosítja, vagy visszavonja a
beadványt. Ha valóban törvénysértő állapotot hoztunk létre, akkor majd a Kormányhivatal
felszólít minket annak megszüntetésére.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az elmúlt hónapokban én már többször próbáltalak titeket józan belátásra bírni, de
általában kudarcot vallottam, ezt jegyzői munkám kudarcának is érzem. 25 éve vagyok
jegyző, de, hogy ennyiszer ne hallgassák meg az észrevételeimet még nem fordult elő
velem a pályafutásom alatt. Indítvánnyal természetesen élhet a képviselő, viszont azt 8
nappal előbb be kell nyújtani, hogy utánanézhessünk annak, hogy szabályos és törvényes-e
a beadvány. Ez a beadvány az ülés végén került elő, én pedig, mivel édesanyám temetése
előtt voltunk egy nappal, nem tudtam kellően odafigyelni és azonnal észrevételt tenni. Azt
kérem tőletek, hogy először mindig egyeztessünk, hogy ilyen többet ne fordulhasson elő. A
testületnek joga van ideiglenes bizottságot létrehozni és konkrét feladatot adni neki, viszont
az SZMSZ-ünk 47.§-a szerint valamely bizottság elnöke nem lehet más bizottság tagja, így
szembementünk a saját SZMSZ-ünkkel. Úgyhogy vagy az ad hoc bizottság tagjainak
személyét kell módosítanunk, vagy az SZMSZ-ünket.
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Piroska János képviselő:
Viszont az SZMSZ-ünk szerint ezt a feladatot akár a Pénzügyi Bizottság is elláthatja.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ez így van, viszont ti akartatok külön háromtagú bizottságot.
Zverkó Pál képviselő:
Akkor marad a pénzügyi bizottság, majd ő ellátja ezt a feladatot.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Jó, viszont akkor a múltkori döntést hatályon kívül kell helyezni.
Piroska János képviselő:
Jó, de a döntés akkor sem volt törvénysértő, csak a választott személyek nem megfelelőek
az adott feladatra. Vagy a személyeket kell megcserélni, vagy a Pénzügyi Bizottság fogja
ellátni ezt a feladatot.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Úgy látom, itt én vagyok a legnagyobb baj, illetve az, hogy itt ülök ebben a székben és az,
hogy az elmúlt 10 év alatt is itt voltam. Úgy érzem, hogy ti abszolút nem akartok együtt
működni, pedig igenis le kell ülni és meg kell beszélni a dolgokat. A lényeg az, hogy az 53as határozatot hatályon kívül kell helyezni.
A jegyző javaslatát a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta és a következő határozatot hozta:
56/2015.(V.26.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatályon kívül helyezi
az 53/2015.(IV.29.) határozatát, melyben az önkormányzati beruházások
felügyeletére ad-hoc bizottságot választott meg.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntés nyilvántartáson történő
átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
A heti tájékoztatás kéréssel kapcsolatban pedig a válaszom a következő.
Szórágy Gyuláné polgármester felolvasta a Zverkó Pálnak írt válaszlevelet. (A felolvasott
levél jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Zverkó Pál képviselő:
Ezt a választ nem tudom elfogadni. Ha szerinted minden törvényesen működött, akkor hogy
lehet, hogy 2010-es, 13-as, 14-es szerződéseken nem volt iktatószám?! Hol van a
Kormányhivatal válasza a beadványommal kapcsolatban? Azt is szeretném látni.
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Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Telefonon egyeztettem velük.
Zverkó Pál képviselő:
Ezt a választ nem tudom elfogadni, ezentúl írásban fogunk beadni mindent és írásos választ
is várunk majd. Az pedig, hogy én csak az ülésen adtam oda a beadványomat, egy régi jól
bevált gyakorlat, hiszen az „egyszeri képviselő” is rendszeresen az ülésen osztott szét anno
beadványokat és azért ti sosem szóltatok.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ez így nem teljesen igaz, mert mi számtalanszor szóvá tettük neki, hogy ez így nem
megfelelő és mondtuk, hogy így nem fogadjuk el a beadványt.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Én nem egyszer közelharcot vívtam amiatt, hogy a beadványok időben legyenek beadva.
Ha te is elítéled ezt a helytelen gyakorlatot, akkor légy szíves te ne kövesd azt.
Kovács Ágnes képviselő:
Nem lett volna ez a beadvány, ha a beadott iratokat mindig a következő ülésen tárgyaltuk
volna, nem pedig több hónappal később. Pl. az igazgató asszonynak és a tankerületnek is
volt olyan beadványa, ami csak 2-3 hónap múlva lett tárgyalva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Akkor most elmondom, hogy az igazgató asszony beadványával kapcsolatban, mely az
intézményi tanácsba való delegálásról szólt, a polgármester asszony bővebb tájékoztatást
kért, de nem kapott, így aztán a tankerülettől kértünk segítséget és emiatt tárgyaltuk csak
később ezt a napirendet. Az ülés után szívesen megmutatom ezt a levelezést. A
tankerületnek pedig többek között a fűtéssel kapcsolatban voltak kérdéseik, és februárban a
képviselők abban állapodtak meg, hogy majd beszélünk a végleges fűtési szerződésről, de
ez ügyben azóta sem érkezett módosítási javaslat.
Zverkó Pál képviselő:
Arról volt szó, hogy meghívjuk a tankerület vezetőjét egy egyeztetésre az ügyben.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Igen, ezt mondtuk, de azt is beszéltük, hogy előbb mi egyeztetünk a szerződésről és csak
aztán ismertetjük vele az elképzelésünket.
Piroska János képviselő:
Az önkormányzati törvény szerint mi felállíthatjuk a hivatalunkat, kérhetünk irodát,
felszerelést, mert ehhez jogunk van, és akkor nem törvénysértően fogjuk ellátni a
feladatunkat. Akkor talán több órás testületi ülések sem lesznek.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Írd le, hogy akkor pontosan mit szeretnétek, és majd válaszolunk rá, nehogy félreértés
legyen.
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Piroska János képviselő:
Szóban mért nem elég?! A képviselőnek mindent joga van tudni ahhoz, hogy a munkáját
körültekintően láthassa el. Mi nem a szociális ügyekre vagyunk kíváncsiak, hanem azokra
amik ránk tartoznak.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A titeket érintő ügyek mindig ki vannak küldve a testületi ülésekre.
Zverkó Pál képviselő:
Mi csak a ránk vonatkozó ügyekről akarunk tudni időben, semmi másról. Szerintetek a
képviselőknek csak kötelezettségük van, feladatokat lehet nekik osztani, de joguk
semmihez sincs.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ki akar nektek feladatot adni?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ha akarnánk is feladatot adni, te soha nem vállalsz semmit. Az elmúlt 12 évben semmit
nem csináltál, csak most kezdesz segítgetni, amióta azt fújod, hogy akik eddig elől voltak,
lépjenek hátra, és akik hátul voltak lépjenek előre.
Zverkó Pál képviselő:
Ezt nem szabadott volna mondanod, leírtam, hogy az elmúlt években mit tettem.
Zverkó Pál átadott a polgármester részére egy iratot.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ez egy 2010-es papír, gondolom erről tájékoztattad a választóidat. Soha nem jöttél pl. a
rendezvényeken, hogy te segíteni akarsz. Hány Őszi Vigalom rendezvényen segítettél?
Zverkó Pál képviselő:
Kampányműsorra nem is megyek.
Kovács Ágnes képviselő:
Ezt nem kellett volna mondanod, mert Zverkó Pál az iskolában is nagyon sokat segített és
tett az elmúlt években.
Zverkó Pál képviselő:
Ráadásul a saját pénzemből, senki nem adott annyit a falunak, amennyit én, a közelemben
sem vagytok.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az a legfőbb baj, hogy a testületi ülések nem arról szólnak, hogy hogyan működjünk
együtt, hanem állandóan a személyes sértettségek vannak a porondon.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Én, mint új képviselő azt látom, hogy itt nagy belharcok mennek, itt személyeskedés megy
állandóan, ami nagyon csúnya dolog, ez így nem jó. Együtt kellene haladnunk és
fejlődnünk. Szerintetek a munkák felügyeletével kapcsolatos beadvány miért lett? Mert
nincs, aki irányítsa és felügyelje a munkákat. A járdaépítéshez is a múltkor átjött
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Berkenyéről a munkagép és egy órát várt, mert nem volt ott senki, aki megmondja, hogy
mit is kellene csinálnia. A számla pedig onnantól ketyeg, ahogy a gép kiállt. Így kell egy
beruházásnak mennie?!
Szórágy Gyuláné polgármester:
Mert a gép nem akkor jött, amikorra meg volt beszélve. Én órákig vártam a gépet, de nem
küldték, az én időm nem drága?!
Kelemen Gyuláné képviselő:
Persze, a te időd is drága, máskor majd hívj fel engem és intézkedem. Akarunk dolgozni és
segíteni, de nincs bennünk bizalmad és így nem lehet haladni. Egy a célunk, úgyhogy
legyetek nyitottak felénk. A 39-es határozattal kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy
mi van a várparkoló pihenőpadjaival.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A héten hozni fogják őket, mert elkészültek.
Miután a napirendhez kapcsolódó egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, a testület 4
igennel, 0 ellenszavazattal és 2 tartózkodással elfogadta a lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolót, és a következő határozat született:
57/2015.(V.26.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási
kötelezettséget megszünteti:
37/2015.(IV.29.); 38/2015.(IV.29.); 39/2015.(IV.29.); 40/2015.(IV.29.);
41/2015.(IV.29.); 42/2015.(IV.29.); 43/2015.(IV.29.); 44/2015.(IV.29.);
45/2015.(IV.29.); 46/2015.(IV.29.); 47/2015.(IV.29.); 48/2015.(IV.29.);
49/2015.(IV.29.); 50/2015.(IV.29.); 51/2015.(IV.29.); 52/2015.(IV.29.);
53/2015.(IV.29.).
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolási kötelezettség megszüntetését a
nyilvántartáson vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Napirend:
1. Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Hivatásos Tűzoltóság
beszámolója
Előadó: Okolenszki Gábor tű. alezredes
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A katasztrófavédelmi törvényt úgy módosították, hogy az illetékes tűzoltóságoknak be kell
számolni a munkájukról. Okolenszki Gábor alezredes a mai napon jelezte, hogy mégsem
tud az ülésen részt venni, mert más elfoglaltsága akadt, viszont ha kérdés van, akkor azt
írásban jelezzük és majd válaszol.
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A napirendhez kapcsolódó kérdés, észrevétel nem volt, a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta a beszámolóval
kapcsolatban:
58/2015.(V.26.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi
Kirendeltség, valamint a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2. Beszámoló a gyermekek helyzetéről (2014. év)
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző és Juhász Józsefné családgondozó
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester köszöntötte Juhász Józsefné családgondozót és kérte a
testületet, hogy tegyék fel kérdéseiket, mondják el észrevételeiket.
Kovács Ágnes képviselő:
Én úgy érzem, hogy az iskolának nagyon jó a kapcsolata a családgondozóval, köszönjük a
segítő munkáját.
A napirendhez kapcsolódóan egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, a gyermekek
helyzetéről szóló beszámolót a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással elfogadta és a következő határozatot hozta:
59/2015.(V.26.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a községben 2014.
évben végzett gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolókat a testületi határozat
kivonatával együtt a Nógrád Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és
Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának küldje meg.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: jegyző
3. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos probléma
Előadó: Zöld Híd Régió Kft. képviselője
Írásbeli előterjesztés csatolva.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
A napirend kapcsán meghívtuk a Zöld Híd Régió Kft. új igazgatóját Farkas Balázst az
ülésünkre, de ő a mai napon jelezte, hogy mégsem tud az ülésen részt venni, így javaslom,
hogy ezt a napirendet napoljuk el.
A polgármester javaslatát a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta és az alábbi határozatot hozta:
60/2015.(V.26.) képviselő-testületi határozat
Nógrád
Község
Önkormányzatának
képviselő-testülete
a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
díjjal
kapcsolatos
napirend
megtárgyalását a következő ülésre napolja el, mert a napirend előadója nem
jelent meg.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a témát a következő ülésen ismét tűzze
napirendre és erről a napirend előadóját értesítse.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
4. Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása
Előadó: Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. képviselője
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A pályázatíró cég képviselőjét is meghívtuk, de ő sem tudott eljönni, csak anyagot küldött,
ezért átadnám a szót a jegyzőasszonynak.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A kft-től 3 fiatalember volt kint felmérni az óvodai konyha jelenlegi állapotát, akiknek
természetesen az előző nyertes KEOP pályázatot is megmutattam, hogy nehogy üsse
egymást a két pályázat. Az óvodában felmérték a helyzetet és küldtek egy anyagot, mely az
étkező vizesblokkjának felújítását illetve az étkezőbe, előtérbe padozatok cseréjét és
asztalok, székek beszerzését, és a belső nyílászárók cseréjét tartalmazza. A pályázatból
kimaradt két villanybojler beszerzése, mely a melegvíz ellátást biztosítaná, ezt majd kérjük
még tőlük beletenni. Küldtek egy listát a konyhai eszközökről és az étkező berendezéseiről,
melynek összege ÁFA-val 6.498.120 Ft, a felújítás összege pedig 8.679.307 Ft. Tehát jelen
állás szerint a beruházás tervezett összköltsége 15.177.427 Ft, melyhez 758.872 Ft saját
erőt kell biztosítanunk.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ez az összeg még változhat a két villanybojler árával, de az önerő 800.000 Ft-nál akkor sem
lesz több.
Szórágy Gyuláné polgármester ismertette a pályázattal kapcsolatos határozati javaslatot.
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Horváth Erzsébet óvodavezető:
A pályázatírók egyeztettek velem és megfelelő a beruházás, a villanybojlereket nem lehet
beletenni.
Az ismertetett határozati javaslatot a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással elfogadta, így a következő határozat született:
61/2015.(V.26.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.
9. pontja szerint „A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések
támogatására” pályázatot nyújt be az alábbi tartalommal:
A megvalósítandó projekt: Önkormányzati fenntartású létesítmények
fejlesztése már működő konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével,
akadálymentesítésével, konyhai gépek, eszközök, bútorok beszerzésével.
A beruházással érintett épület pontos címe: 2642 Nógrád, Mikszáth u. 2. (hrsz.
606.)
A beruházás tervezett összköltsége: bruttó 15.177.427 Ft
A bruttó 14.418.555 Ft támogatási összeghez az önkormányzat adóerő
képessége alapján meghatározott 758.872 Ft önerőt biztosítja.
Határidő: 2015. május 26.
Felelős: polgármester
5. Beszámoló a közös hivatal 2014. évi munkájáról, új SZMSZ és Ügyrend elfogadása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A kiküldött beszámoló részletesen tartalmazza a közös hivatal munkáját, feladat bőven van
mindkét településen, a 2014-es évünk különösen nehéz volt, hiszen 3 választás is volt. Én
nagyon örülök annak, hogy minden munkatársnőm fontosnak tartja, hogy a munkáját
megfelelő színvonalon végezze, az itt élő embereket segítve. Kérem a beszámolóm
elfogadását.
A közös hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámolót a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozat született:
62/2015.(V.26.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közös hivatal
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

12
Kéri a jegyzőt, hogy a jövőben is gondoskodjon a hivatal jó színvonalon
történő működéséről.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Kértétek, hogy az ügyfélfogadási idő az egyik napon hosszabb legyen, emiatt átdolgoztuk
az ügyrendet és az SZMSZ-t. A választás a keddre esett, így a keddi napokon 17 óráig van
nyitva a hivatal, pénteken pedig 13 óráig, hogy korrigáljuk a munkaidőt és ez június 1-jétől
lesz hatályban. Ha ügyfélfogadási időn kívül jön valaki, azzal is foglalkozunk.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Én minden hivatali dolgozónak köszönöm a munkáját, mert innen ügyfél segítség nélkül
még nem ment el.
A közös hivatal új SZMSZ-ét és Ügyrendjét a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és a következő határozatot hozta:
63/2015.(V.26.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Berkenyei Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát és Ügyrendjét az
előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja.
A testület felkéri a jegyzőt, hogy az abban foglaltak betartásáról
gondoskodjon, szükség esetén kezdeményezzen módosítást.
Felkéri továbbá, hogy a megváltozott ügyfélfogadás rendjéről a honlapon és
hirdetőn tájékoztatást tegyen közzé.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: jegyző
6. Helyi adórendeletek és a talajterhelési díjról szóló rendelet hatályosulása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ülésünk előtt a pénzügyi bizottság már tárgyalta ezt a napirendet, így átadnám a szót a
pénzügyi bizottság elnökének.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta az adórendeletekkel kapcsolatos beszámolót, a kintlévőségekkel
kapcsolatban kérdéseket tettünk fel az adóügyi ügyintézőnek, melyekre válaszokat kaptunk.
A kolleganő tényleg igyekszik behajtani a tartozásokat, de sajnos vannak olyanok, amelyek
behajthatatlanok. A bizottság a beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolja a testületnek.
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Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A kintlévőségek többsége iparűzési adótartozásból van, általában felszámolás,
végelszámolás alatt lévő cégekről van szó, akiktől lehetetlen behajtani a pénzt.
Természetesen amikor megtudjuk az adott cégről, hogy felszámolás alatt áll, akkor
bejelentjük az igényünket, de általában sokadikak vagyunk a sorban, így pénzhez nem
jutunk.
A helyi adórendeletekkel kapcsolatos beszámolót a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és a következő határozat született:

64/2015.(V.26.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adórendeletek
és a talajterhelési díjról szóló rendelet hatályosulását tartalmazó beszámolót
elfogadja, azt jónak tartja.
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a hivatal továbbra is törekedjen az adózási
feladatok megfelelő ellátására és továbbra is tegyen hathatós intézkedéseket a
meglévő hátralékok behajtására.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
7. Alpolgármester választása titkos
megállapítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

szavazással,

eskütétel,

tiszteletdíjának

Szórágy Gyuláné polgármester:
Ez az az örökzöld téma, amit minden testületi ülésen tárgyalunk. 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.
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 19 óra 55 perckor szünetet rendelt el, amely alatt
lebonyolították a titkos szavazást.
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20 óra 05 perckor az ülés folytatódott.
Piroska János Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatot kezelő Bizottság tagja:
Ismertetem a szavazás eredményét:
5 fő vett részt a szavazáson, ebből 5 szavazat érvényes volt, az alpolgármester személyét 1
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 1 fő támogatta, nem lett minősített
többség, így alpolgármester ismét nem került megválasztásra, amit nagyon sajnálok. A
képviselő-testület tehát titkos szavazással az alábbi határozatot hozta az ügyben:
65/2015.(V.26.) 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 1 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
8. Civil szervezetek működési támogatás pályázatának elbírálása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A döntések meghozatala előtt sok mindent kellene tisztáznunk, főleg a személyes
érintettségekkel kapcsolatban.
Árpásné Schlenk Judit jegyző felolvasta az államháztartási törvény 50.§-ának idevonatkozó
részét.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Tehát tisztázni kellene az érintettségeket és szervezetenként kellene szavazni. Aki valamely
szervezetnél funkciót lát el, az az érintett szervezet támogatásának tárgyalásakor ki lesz
zárva a szavazásból, annál nem szavaz. Kérem, jelentsétek be, hogy ki érintett valamely
szervezetnél!
Varga Zoltán képviselő:
Polgárőr Egyesületnél vagyok érintett.
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Piroska János képviselő:
A Nagyboldogasszony Alapítványnál vagyok kuratóriumi elnök.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Én is a Nagyboldogasszony Alapítványnál vagyok érintett.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Én a Polgárőr Egyesületnél vagyok gazdasági vezető.
Piroska János képviselő:
Valamit nem értek. Ha valaki bejelenti a személyes érintettségét, akkor a képviselő-testület
adhat felmentést, és szavazhat az illető.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Igen, viszont akkor szembemegyünk az államháztartási törvénnyel, és nem tartjuk be annak
előírásait a támogatásokkal kapcsolatban.
Piroska János képviselő:
Akkor viszont hogyan lehet ezt a helyzetet jogszerűen megoldani úgy, hogy minden
szervezet kaphasson támogatást? Hisz minden civil szervezet a településért dolgozik.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Hát, ahogy mondtam, az adott szervezet támogatásának megítélésénél az érintett képviselő
nem szavaz, mert a testület kizárja őt az adott szavazásból, ha nektek ez így megfelel.
Akkor menjünk végig egyesével az érintetteken, mert együtt nem lehet szavaztatni, mert a
jelenlévő 6-ból 4 személy érintett.
Szórágy Gyuláné polgármester polgárőr egyesületi érintettségével kapcsolatban a testület
egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
66/2015.(V.26.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Szórágy Gyuláné
bejelentését tudomásul veszi és Őt személyes érintettség miatt a Nógrádi
Polgárőr Egyesület civil szervezet működési támogatásának megállapításáról
szóló döntés meghozatalából kizárja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntést a szavazásnál vegye
figyelembe.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester a szavazásban személyes érintettség miatt nem vett részt.
Varga Zoltán képviselő polgárőr egyesületi érintettségével kapcsolatban a testület
egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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67/2015.(V.26.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Varga Zoltán
bejelentését tudomásul veszi és Őt személyes érintettség miatt a Nógrádi
Polgárőr Egyesület civil szervezet működési támogatásának megállapításáról
szóló döntés meghozatalából kizárja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntést a szavazásnál vegye
figyelembe.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Varga Zoltán képviselő a szavazásban személyes érintettség miatt nem vett részt.
Piroska János képviselő Nagyboldogasszony Alapítványi érintettségével kapcsolatban a
testület egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
68/2015.(V.26.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Piroska János
bejelentését tudomásul veszi és Őt személyes érintettség miatt a Nógrádi
Nagyboldogasszony Alapítvány civil szervezet működési támogatásának
megállapításáról szóló döntés meghozatalából kizárja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntést a szavazásnál vegye
figyelembe.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Piroska János képviselő a szavazásban személyes érintettség miatt nem vett részt.
Kelemen Gyuláné képviselő Nagyboldogasszony Alapítványi érintettségével kapcsolatban
a testület egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
69/2015.(V.26.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Kelemen Gyuláné
bejelentését tudomásul veszi és Őt személyes érintettség miatt a Nógrádi
Nagyboldogasszony Alapítvány civil szervezet működési támogatásának
megállapításáról szóló döntés meghozatalából kizárja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntést a szavazásnál vegye
figyelembe.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kelemen Gyuláné képviselő a szavazásban személyes érintettség miatt nem vett részt.
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Piroska János képviselő:
Számolgattam otthon, 1.300.000 Ft-unk van a civil szervezetek támogatására, ami nem egy
nagy összeg, ha egységesen osztanánk szét, akkor kb. 108.000 Ft jutna szervezetenként.
Viszont úgy gondolom, hogy van a községben két olyan szervezet, amely kiemelkedő
munkát végez, ők pedig a tűzoltók és a polgárőrök. Javaslom, hogy ez a két szervezet
kapjon 200-200.000 Ft támogatást, a maradék 900.000 forintot pedig egységesen osszuk
szét a többi szervezet között, így ők 90.000 Ft-ot kapnának.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezzel a javaslattal maximálisan egyetértek.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A Nagyboldogasszony Alapítványnál véletlenül maradt ki az igényelt összeg?
Piroska János képviselő:
Igen, mert a kolleganőm úgy értelmezte, hogy csak a célt kell megjelölni és, hogy úgyis
egységes lesz a felosztás, mert a múltkor ez a javaslat is elhangzott.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A Tornateremért Alapítvány sem jelölt meg összeget, tehát a határozatunk egyik pontját ő
sem teljesítette, ennek ellenére elfogadjátok akkor ezt a két pályázatot is?
Piroska János képviselő:
Minden mást viszont teljesítettek, a szükséges adatokat megadták, úgyhogy szerintem ők is
kapjanak támogatást. Azt gondolom, hogy az, hogy összeget nem jelöltek meg, nem kizáró
ok.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Van két olyan szervezetünk is, akik viszont a megadott határidőn túl nyújtották be
pályázatukat, akkor az ő pályázatukat is érvényesnek tekinthetjük?
Kelemen Gyuláné képviselő:
Persze, természetesen.
A testület ezután egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
70/2015.(V.26.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja és támogatás
megítélésére érdemesnek tartja azon civil szervezet támogatás igénylését is,
aki az igénybejelentésben támogatási összeget nem jelölt meg, vagy a
megadott határidő letelte után nyújtotta azt be.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a szavazás során a fentieket vegye
figyelembe.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Piroska Jánosnak az volt a javaslata, hogy a tűzoltók és a polgárőrök 200-200.000 Ft-ot
kapjanak, a többi szervezet pedig egységesen 90.000 Ft-ot. Egyetértetek ezzel?
Piroska János javaslatát a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta és a következő határozatot hozta:
71/2015.(V.26.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek
közötti rendelkezésre álló pénzeszköz felosztásának elvét az alábbiak szerint
állapítja meg:
A Nógrádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Nógrádi Polgárőr Egyesület
kapjon magasabb összegű, 200-200.000 Ft összegű támogatást. A többi
támogatási igényt benyújtó civil szervezet pedig egységesen 90.000 Ft
összegű támogatásban részesüljön.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a szavazás során a fentieket vegye
figyelembe.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Ezután a testület szervezetenként megszavazta a támogatások összegét.
Azon szervezetek támogatásával kapcsolatban, melyeknél személyes érintettség nem áll
fenn, a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
72/2015.(V.26.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek
2015. évi támogatásával kapcsolatban az alábbi döntést hozza.
Támogatott
Összeg
Nógrádi Tornateremért Alapítvány
90.000 Ft
Nógrád Sportegyesület
90.000 Ft
Nógrádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
200.000 Ft
Nógrádi Napraforgó Hagyományőrző és Szociális Egyesület
90.000 Ft
Börzsönyi Egyesült Álmok Egyesület
90.000 Ft
Nógrád Várának Megmentéséért Alapítvány
90.000 Ft
Nógrád Község Hagyományőrző Klub Egyesülete
90.000 Ft
Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör Egyesület
90.000 Ft
Nógrádért Egyesület
90.000 Ft
Urbán Árpád Ifjúsági és Sport Alapítvány
90.000 Ft
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a civil szervezeteket
értesítse. A rendeletben foglaltak szerint velük a támogatási szerződést kösse
meg és az összeg kiutalásáról intézkedjen, az elszámolást kérje számon.
Határidő: azonnal és rendeletben foglaltak szerint
Felelős: polgármester
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A Nógrádi Polgárőr Egyesület támogatásával kapcsolatban egyhangúlag, 4 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással a következő határozat született:
73/2015.(V.26.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrádi Polgárőr
Egyesület civil szervezetet 2015. évben 200.000 Ft összegű támogatásban
részesíti.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a civil szervezetet
értesítse. A rendeletben foglaltak szerint velük a támogatási szerződést kösse
meg és az összeg kiutalásáról intézkedjen, az elszámolást kérje számon.
Határidő: azonnal és rendeletben foglaltak szerint
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester és Varga Zoltán képviselő a szavazásban személyes
érintettség miatt nem vett részt.
A Nógrádi Nagyboldogasszony Alapítvány támogatásával kapcsolatban egyhangúlag, 4
igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozat született:
74/2015.(V.26.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrádi
Nagyboldogasszony Alapítvány civil szervezetet 2015. évben 90.000 Ft
összegű támogatásban részesíti.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a civil szervezetet
értesítse. A rendeletben foglaltak szerint velük a támogatási szerződést kösse
meg és az összeg kiutalásáról intézkedjen, az elszámolást kérje számon.
Határidő: azonnal és rendeletben foglaltak szerint
Felelős: polgármester
Piroska János képviselő és Kelemen Gyuláné képviselő a szavazásban személyes
érintettség miatt nem vett részt.
Debreceniné Králik Tünde a Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör Egyesület elnöke:
Az egyesületünk nevében köszönöm szépen a támogatást, viszont egy valamit azért szóvá
szeretnék tenni. A várjátékok egyik megbeszélésén az egyesületünk nevében vállaltam,
hogy a péntek esti koncertre elkészítjük a szendvicseket, de aztán kaptam egy üzenetet,
hogy nem kell a segítségünk, mert megcsinálja más. Ez nekem nagyon rosszul esett, főleg,
hogy csak megüzentétek nekem, nem a szemembe mondtátok. A megbeszélésen senki nem
jelentkezett, hogy elkészíti azt, nagy csönd után mi vállaltuk be. Ha nem kell a segítségünk,
akkor mondjátok a szemünkbe, de ne legyenek már ezek a „finoman mondd meg a
Tündinek” mondatok. Volt olyan személy, konkrétan Nyilas Kálmánné, aki már az első
megbeszélésen is megjegyezte, hogy miért mindig a szlovák önkormányzat és a Nógrád
Szíve égisze alatt fut minden, úgyhogy akkor elmondom, hogy a szlovák önkormányzat
tavaly 220.000 Ft-tal támogatta várjátékokat, a Nógrád Szíve pedig 660.000 Ft-tal. Nagyon
nagy a széthúzás, kétfelé szakad a falu, meg kellene ezt állítani.
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Nyilas Kálmánné Nógrádi Napraforgó Hagyományőrző és Szociális Egyesület elnöke:
Először is szeretném megköszönni az egyesület nevében a támogatást, úgy gondolom, hogy
teljesen korrekt a szétosztás. Nem hiszem, hogy én ilyet mondtam volna, amit Tünde említ,
és a szendvics készítésnél is nagy szeretettel várunk benneteket. Bennünk fel sem merült,
hogy ti ne gyertek, csak nekünk vannak tálcáink, terítőink, amikre szükség van, így persze
segítünk is.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ez nem így hangzott el a múltkor, hanem úgy, hogy akkor a péntek esti rendezvényt a
Nagyboldogasszony Alapítvány lebonyolítja a Napraforgó Egyesülettel, Dr. Kovácsné
Balogh Mónika pedig szóljon a Tündinek, hogy nem kell jönni segíteni.
Debreceniné Králik Tünde a Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör Egyesület elnöke:
A Mónika is így mondta ezt el, egyébként tálcáink, tányérjaink, minden szükséges
felszerelésünk nekünk is van.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Én is itt voltam, de ilyet én nem hallottam. Már megint kezditek a személyeskedést.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Már pedig igenis így hangzott ez el.
Kelemen Gyuláné képviselő:
De jegyzőasszony, ezt te is csak hallottad, akkor mért állítod ennyire?
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Mert itt ültem és a saját fülemmel hallottam. Mariann, te szerintem akkor már elmentél,
amikor ez elhangzott a bizottsági ülés után. Egyébként is, azt sem értettem, hogy ha hétfőn
volt egy megbeszélés, akkor szerdán mért kellett még egyet tartani. Ki hívta azt össze?
Zverkó Pál képviselő:
Én, mert ott egy csomó minden nem lett lekonkretizálva és úgy éreztem, hogy a Mónika
cserbe van hagyva.
Varga Zoltán képviselő:
Ne kezdjük elölről a vitát, ha Irénke azt mondta, hogy várnak titeket szeretettel, akkor
mégiscsak menjetek el és ne legyen ellenségeskedés.
Debreceniné Králik Tünde a Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör Egyesület elnöke:
Mi már biztos nem megyünk el, mert ez azért megalázó volt.
Kovács Ágnes képviselő:
Ők tényleg nem így értették, csak szóba jött, hogy az apartman házban legyen a vendéglátás
és legyen, aki összefogja a dolgokat, így ők vállalták, de arról nem volt szó, hogy akkor a
Nógrád Szíve nem kell.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
De igenis az hangzott el, hogy a Mónika szóljon a Tündinek, hogy ők nem kellenek, ezért
szólt.
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Piroska János képviselő:
Hétfőn nem mentünk bele a részletekbe, bennem utána vetődött fel, hogy tartsuk a
vendéglátást az apartman házban, és az Irénkéék segítsenek, mert ők már ott otthonosan
mozognak.
Debreceniné Králik Tünde a Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör Egyesület elnöke:
Ez már hétfőn is eszedbe juthatott volna, ott csak hallgattatok.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Én a megbeszélésen többször is feltettem a kérdést, hogy ki mit vállal, konkrét feladatokat
is elmondtam és ott egyedül a Tündi jelentkezett erre a feladatra.
Debreceniné Králik Tünde a Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör Egyesület elnöke:
Többen is ott voltatok és hallottátok, ne hazudtoljatok meg.
Dávid Barbara Nógrádi Polgárőr Egyesület elnöke:
Köszönöm a támogatást és azt, hogy próbálják segíteni az egyesületünk munkáját, viszont
Zverkó Pál felé lenne néhány megjegyzésem. A Polgárőr Egyesület egy önkéntes civil
szervezet, amelybe az lép be és ki, aki akar. Zverkó Pálnak állítólag hányingere van az
egyesülettől, nem tudom, hogy miért. Nem tudom, hogy velem van-e problémád?! Én
elvállaltam az elnökséget, hogy végzem a papírmunkát azért, hogy Nógrádnak legyen
polgárőrsége. Nem kellene mindenkit bántani és megalázni, mert én csak a munkámat
végzem. Nem vagyok Gáspár Ferenc, én sajnálom a legjobban, hogy meghalt és bárkinek
szívesen átadom a munkát, mert a mocskolódásból már nagyon elegem van. Kovács Ágnes
képviselő a hétfői várjátékokkal kapcsolatos megbeszélésen megjegyezte, hogy mit kell
annyi ideig beszélni a parkoltatásról, máshol is meg tudják oldani azt. Mint mondtam már,
ez egy önkéntes szervezet, senkit nem állíthatok 20 órás szolgálatba, tehát nem egyszerű ezt
egész napra megszerveznem.
Kovács Ágnes képviselő:
Máskor is volt már rendezvény a faluban és akkor sem kellett róla ennyit beszélni.
Dávid Barbara Nógrádi Polgárőr Egyesület elnöke:
Te tudod? Miért, mikor vettél részt bennük? A tavalyinál pl. ott voltál?
Kovács Ágnes képviselő:
Szerintem hagyjuk a személyeskedést, te csak szart keversz.
Lestyán József Nógrádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka:
Köszönöm a 200.000 Ft-os támogatást, mert e nélkül a tűzoltó autót sem tudnánk
fenntartani. Természetesen mi is próbálunk támogatókat szerezni és pályázni egyéb
dolgokra, amelyek még szükségesek a működésünkhöz. Ez a támogatás a település
biztonságára lesz fordítva.
Piroska János képviselő:
A várjátékok megvalósítása nem lesz egyszerű feladat, mindenki segítségére szükség van.
Emberek vagyunk, érzékenyek vagyunk, de tennünk kell. Ha bárki úgy érzi, hogy
megbántottuk, akkor elnézést kérek, mert nekünk eszünkben sem volt senkit kizárni a
feladatokból. A rendezvényt mindenki szívügyének tekinti, a képviselő-testület még hitelt
is vett fel, hogy a várfeljáró elkészüljön. A cél érdekében félre kell rakni a sérelmeket és a
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civil szervezeteknek össze kell fogni. Ma elmentem megnézni a várparkolóba szánt padok
anyagát, hát nem lesz egyszerű összerakni azokat, szerintem a rendezvényig már idő sem
lesz rá. Az akáctuskók többségét is ki kellene cserélni, mert már ki vannak rohadva.
Javaslom, hogy a nagyon rossz állapotban lévő padokat szedjük szét és tüntessük el, a
maradékot pedig erősítsük meg, az újakat pedig majd csak a várjátékok után állítsuk fel,
mert az nem kis feladat lesz. A várjátékok után a civil szervezetek majd összefognak és
megcsinálják, erre legalább egy hetet rá kell szánni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor le kell mondanom a fuvart. Egyébként most közmunkásokat sem tudtam volna
odairányítani, mert 9 főből 3 betegállományban van.
Zverkó Pál képviselő:
A legjobb megoldást kell választani, ha most nem megy, akkor nem kell erőltetni. Annyit
még megjegyeznék, hogy számomra meglepő volt, hogy a Nógrád Szíve nem szerepel a
várjátékokon, holott fölcipeljük a várba azt a nagy színpadot is.
Debreceniné Králik Tünde a Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör Egyesület elnöke:
Mónika még az elején kijelentette, hogy ez egy teljesen más jellegű rendezvény, ami a
várról szól, így most nincs szükség a népviseletre.
Zverkó Pál képviselő:
Ha úgy érzed, hogy titeket valaki megsértett, akkor én kérek elnézést, és kérlek, hogy
gyertek és segítsetek, ahogy eddig is tettétek, mert szükségünk van rátok.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Javaslom, hogy a jövőben minden megbeszélésen legyen ott mindenki, és ha valaki nincs
jelen, akkor a háta mögött ne legyen döntés, módosítás és akkor nem lesz félreértés.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Én is szeretném megkérni a civil szervezeteket, hogy ahogy az előző években is tették,
minket is segítsenek, nyissunk egymás felé.
9. Bérleti szerződés MÁV Zrt-vel
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta ezt a napirendet, úgyhogy átadnám a szót a bizottság
elnökének.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke:
A szerződéstervezetet átrágtuk, a bérleti díjat kicsit magasnak tartjuk, ezért úgy gondoljuk,
hogy még egy kísérletet kellene tenni ennek lefaragása ügyében. Évi 100.000 Ft-os bérleti
díjat soknak tartunk, pláne úgy hogy a karbantartási, felújítási költségeket le sem
vonhatjuk. A bizottság javaslata egy újabb levél megírása, mely a bérleti díj csökkentésére
irányulna.
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A Pénzügyi Bizottság javaslatát a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta és a következő határozatot hozta:
75/2015.(V.26.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a MÁV-val kötendő
bérleti szerződés tartalmával – a bérleti díjat kivéve – egyetért.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztetést a
bérleti díj 50%-os csökkentésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
10. Vis Maior pályázat közbeszerzési felhívás elfogadása, közbeszerzési bizottság
megválasztása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Szintén átadnám a szót a bizottság elnökének.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság úgy döntött, hogy a javaslat alapján kiválasztott 3 cégnek, a Green-Goes Kftnek, a Kavicsút Építési és Szolgáltató Kft-nek és a TM-Market Kft-nek legyen kiküldve a
indikatív felhívás, illetve, hogy a közbeszerzési bíráló bizottság 3. tagja, aki a jogi
képviselő, Dr. Nagy Anna legyen.
A Pénzügyi Bizottság javaslatával a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással egyetértett és az alábbi határozat született:
76/2015.(V.26.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a VIS MAIOR
pályázat közbeszerzési eljárásához kapcsolódóan az alábbi döntéseket hozza:
A., Az indikatív felmérés tartalmát az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
B., Az indikatív felmérést az alábbi szervezetek részére kéri megküldeni:
- GREEN–GOES Kft. 2030 Érd, Bádogos u. 57.
- KAVICSÚT Építési és Szolgáltató Kft. 3000 Hatvan, Újélet u. 10.
- TM-MARKET Kft. 2699 Szügy, Arany J. u. 4.
C., A közbeszerzési eljárás bíráló bizottságának jogi tagjává Dr. Nagy Anna
ügyvédet 2643 Diósjenő, Táncsics u. 5. szám alatti lakost választja meg.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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11. Egyebek
- Csontos Csaba beadványa tó és környékének hasznosítására
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A Pénzügyi Bizottság ülésén személyesen is részt vett Csontos Csaba, és elmondta terveit,
úgyhogy ezzel kapcsolatban én átadom a szót a bizottság elnökének.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke:
Csontos Csaba az ülésen ismertette a tóval kapcsolatos terveit és válaszolt a feltett
kérdésekre, haltenyésztést szeretne folytatni. A bizottság kérte őt, hogy küldjön egy
részletesebb tervet, melyben számszakilag is levezetné a terveket, részletezné a költségeket,
illetve, hogy mibe mennyi összeget kíván befektetni. Mi igazán még nem is tudjuk, hogy
mit szeretnénk a tóval, hogy egyáltalán bérbe akarjuk-e adni, nekünk lehet, hogy elég lenne
a tó köré egy kis szabadidő központ, ezért elnapoltuk a döntést.
Piroska János képviselő:
Az úriember nagyon sok érdekes kérdést vetett fel, melyeken el kell gondolkodnunk. 12
civil szervezet van Nógrádon, miért nem vállalják fel a tónak és környékének rendben
tartását, gondozását. Én javaslom, hogy ne adjuk bérbe, a munkaügyi központon keresztül
keressünk egy tógondnokot és gondoskodjunk róla mi magunk. A MÁV-nál is el kell
érnünk, hogy megkapjuk az igényelt területet, hogy normális összképet alakíthassunk ki.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor el kellene döntenünk, hogy egyáltalán bérbe akarjuk-e adni, mert ha nem, akkor már
újabb beadványt sem kell az úrnak készíteni.
Piroska János képviselő:
Nem akarjuk bérbeadni, de igenis készítsen részletes terveket, hogy mindenki láthassa,
hogy más mennyi pénzt belefektetne és jó ötleteket is találhatunk benne, amiket majd
hasznosíthatunk.
Varga Zoltán képviselő:
Azon mosolygok, hogy egy idegen kellett ahhoz, hogy felfigyeljünk arra, hogy van egy
tavunk.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke:
Motoros fűnyírótraktorunk van?
Szórágy Gyuláné polgármester:
A tűzoltóknak van.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke:
A startmunka mintaprogramnál a fa kivágás megmaradt összegéből nem lehetne venni
egyet? Vagy ha az túl drága, akkor fűkaszákat.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Meglátjuk, hogy mennyi pénz marad a fák gallyazásából, és akkor azt átcsoportosíthatjuk
és vehetünk belőle fűkaszákat.
Debreceniné Králik Tünde a Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör Egyesület elnöke:
Én éppen a mai napon adtam be egy kérelmet, mely arról szól, hogy minden újszülött
nógrádi gyermek után ültessünk egy facsemetét. Erre a legalkalmasabb helynek a tó
környékét látom, a fa el lenne látva egy táblácskával, melyen a gyermek neve szerepelne,
természetesen a családok engedélyével, és amelyet látogathatna a család.
Piroska János képviselő:
Ez egy nagyon jó ötlet, ezért kellenek a civil szervezetek, szerintem ezt mindenki támogatja
majd. Én kérem a polgármester asszonyt, hogy vegye fel a munkaügyi központtal a
kapcsolatot, hátha sikerülne kiközvetíteni egy tógondnokot, aki rendben tartaná a tó
környékét. Ez tartós megoldás lenne.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Rendben, majd utánajárok. Akkor ezt a napirendet elnapoljuk?
A napirend elnapolásával a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással egyetértett és a következő határozatot hozta:
77/2015.(V.26.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Csontos Csaba tó és
környékének hasznosításával kapcsolatos beadványáról való döntést elnapolja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmező által küldött kiegészítő
információkat a képviselők számára küldje meg, és a témát ismét tűzze
napirendre.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
- Otthon Centrummal telkek hirdetésére megbízási szerződés
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke:
Az Otthon Centrum Kft. hirdetné az építési telkeinket, melynek díja 3,5% jutalék az eladott
telek árából, viszont a minimális díj 444.500 Ft. Nálunk különböző kedvezmények vannak
a gyerekes családok részére, így nem javasoljuk a szerződéskötést. Azt beszéltük, hogy
szórólapokon próbáljuk majd hirdetni a telkeinket, már a várjátékokon is. Tehát a bizottság
nem javasolja az Otthon Centrummal való szerződéskötést.
A Pénzügyi Bizottság javaslatát a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta és az alábbi határozatot hozta:
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78/2015.(V.26.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Otthon Centrum
Franchising Kft. építési telkekre vonatkozó hirdetési és ingatlanközvetítési
ajánlatát nem fogadja el.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntést az érintettel közölje és a
várjátékokra készítsen hirdetményt és szórólapot, amelyek felkeltik a
figyelmet a telkekre.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
- Kárpátaljai magyar közösségek megsegítése
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester felolvasta a Nógrád Megyei Önkormányzat segítségkérő
felhívását.
Piroska János képviselő:
Gyűjtést kellene szervezni, a két lelkipásztort is meg kellene keresnünk ez ügyben és rajtuk
keresztül kellene megszólítani a családokat.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Szórólapokat küldhetnénk ki, melyen leírnánk, hogy mire gyűjtünk és, hogy hová, mikor
lehet elhozni az adományokat.
Piroska János képviselő:
Kérjük fel a Napraforgó Egyesületet, hogy segítsenek a gyűjtésben, koordinálják azt!
Nyilas Kálmánné Nógrádi Napraforgó Hagyományőrző és Szociális Egyesület elnöke:
Természetesen vállaljuk a segítség nyújtását.
Kovács Ágnes képviselő:
Ha kell, az iskolások is segítenek a szórólapok kihordásában.
A Kárpátaljai magyar közösségek megsegítése ügyében a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
79/2015.(V.26.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Megyei
Önkormányzat Kárpátaljaiak megsegítésére történő felhívásának ügyében
felkéri a polgármestert, hogy a településen gyűjtés megszervezéséről
gondoskodjon és azt a lakossággal ismertesse.
Határidő: 2015. június 10.
Felelős: polgármester
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- Hitelindítás Flórián parki számla kifizetéséhez, műszaki átadás
Szórágy Gyuláné polgármester:
A Pénzügyi Bizottsági ülésen már elkezdtük tárgyalni a témát és abban maradtunk, hogy
június 11-én egy bejárást tartanánk a vállalkozóval és a kedvezményezettel ahol
elmondhatjátok majd, hogy mik a további elvárásaitok a kivitelezővel szemben. A
hitelfelvételt pedig elindítanánk, mert a számlát május 31-ig ki kell fizetni.
A polgármester javaslatát a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta, így a következő határozat született:
80/2015.(V.26.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja a Nógrád
Szíve Hagyományőrző Baráti Kör Egyesület hitel felvételét, amelyből a
Flórián park felújítását és a játszótér építését kívánja kifizetni. Az
önkormányzat vállalja a 11.648.260 Ft hitel felvételével kapcsolatos
költségeket, és engedélyezi az önkormányzat költségvetési számlájára az
inkasszó jogot.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
- Kalodák elhelyezése a váron
Szórágy Gyuláné polgármester:
Debreceni Viktortól érkezett egy kérelem, mely szerint a várjátékokra készített két kalodát
állandó jelleggel szeretné elhelyezni a váron. Fényképet is csatolt, melyen megjelölte, hogy
hová szeretné elhelyezni azokat úgy, hogy ha valaki majd fotózkodik benne, akkor a vár
egy része is jól látszódjon.
Piroska János képviselő:
Megfelelő a helyszín, mert így legalább a bástya is jól látszik.
A kalodák elhelyezésével kapcsolatban a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal
és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
81/2015.(V.26.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Debreceni Viktor
kérelmére az előterjesztésnek megfelelően engedélyezi a váron a két kaloda
elhelyezését.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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- Sportcsarnok felújítás pályázat
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A legutóbbi rendkívüli ülésen beszéltünk az iskolai pályázatról, így mikor itt voltak a
szakemberek felmérni az óvodát, akkor az iskolát, leginkább a tornatermet is megnézték. A
pályázat benyújtási határideje június 9., így határozatot kellene hoznunk a beadási
szándékunkról. A pályázat célja a sportcsarnok beázásának megszüntetése, külső, belső
vakolat javítás és festés lenne. Az önerő itt is 5% lenne, ami 20 millió forintnál 1 millió
forint. A tartalékkeretünk már régen kimerült, így nem tudom, miből fogjuk fedezni az
önerőt.
Piroska János képviselő:
Vannak építési telkeink, hátha abból sikerül eladni.
A sportcsarnok felújításával kapcsolatos pályázat beadását a testület egyhangúlag, 6
igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta és a következő határozatot hozta:

82/2015.(V.26.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy a
2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.
4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására” az önkormányzat pályázatot nyújtson be az alábbi
tartalommal:
A megvalósítandó pályázati alcél a pályázati felhívás alapján:
c) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy
új sportlétesítmény létrehozása
A beruházással érintett épület pontos címe:
2642 Nógrád, Vasút sor 9. HRSZ: 611/4
A beruházás tervezett összköltsége: bruttó: 14.473.555 Ft, amely tartalmazza
az érintett épület felújítási munkálatainak (bruttó: 13.839.825 Ft), valamint a
tervezési (bruttó: 633.730 Ft) költségét.
A bruttó 12.302.521 Ft támogatási összeghez az önkormányzat adóerő
képessége alapján meghatározott 2.171.034 Ft önerőt biztosítja.
Határidő: 2015. június 9.
Felelős: polgármester
Piroska János képviselő:
A pályázatírás költsége pedig a képviselők tiszteletdíj lemondásából lesz fedezve.
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Kovács Ágnes képviselő:
Amikor itt voltak, kérték, hogy keressünk a tornateremről tervrajzokat, de nekünk az
iskolában nincs.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Majd megnézzük, hogy hátha mi találunk róla valamit.
- II. Nógrádi Várjátékok
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A várjátékokkal kapcsolatos pályázatokról még nincs hír, viszont enni adni kell az
embereknek.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Azt kell eldönteni, hogy azok a fellépők, akik pénzért jönnek, kapjanak-e ebédet. Eddig
ugye mindig adtunk ebédjegyet, mert volt rá pályázati pénz.
Piroska János képviselő:
Szerintem a fellépőknek ne adjunk ebédet, hisz fizetünk nekik, csak az önkéntes
segítőknek, polgárőröknek, ingyenes fellépőknek adjunk.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Jó, és akkor mi legyen az ebéd, és kivel főzessük? A meghívott vendégeket, cibakháziakat,
felsőtúriakat is meg kell vendégelni.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Úgy tudom, hogy Paróczy Csabáék kitelepülnek, rendeljünk náluk ebédet x főre.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ha nyer a pályázat, akkor abból fizetjük, ha nem, akkor fizeti az önkormányzat. Főzzön
mondjuk 100-120 főre gombáshúst tésztával!
Az elhangzott javaslatokkal a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
83/2015.(V.26.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete
A., a várjátékokon ingyenesen ebédet kíván biztosítani a vendégek és a
segítők részére.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekben meghatározott személyek
részére adjon beváltható étel és italjegyeket.
B., A várjátékokon díjazásért szereplők és fellépők részére akkor biztosítható
ebéd, ha annak fedezete önkormányzaton kívüli forrásból biztosítható.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon.
Határidő: 2015. június 6.
Felelős: polgármester
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Debreceniné Králik Tünde a Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör Egyesület elnöke:
A megbeszélésen Mónika azt kérte, hogy két kislány népviseletben osztogasson majd
pogácsát a vendégeknek. De honnan fogják tudni, hogy kinek adjanak? Nem kellene
inkább több pogácsát rendelnünk, mert akkor mindenkit meg tudnának kínálni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor csináljunk inkább egy VIP sátort és majd ott kínáljuk meg a vendégeket.
Laczkovszki Richárd fuvarozó szólt, hogy ő felvinni tudja a dolgokat, viszont éjjel nem tud
segíteni a hurcolkodásban.
Zverkó Pál képviselő:
Majd megoldjuk, bár hülyeségnek tartom az éjszakai hurcolkodást.
Varga Zoltán képviselő:
Csak az a gond, hogy másnap lesz a Futapest és útban leszünk, ha akkor fogunk
hurcolkodni.
Napirend után:
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A startmunka mintaprogrammal kapcsolatban megbeszélést kellene majd tartanunk, főleg
azért, mert horribilis saját erő összegre lenne szükségünk, mivel a támogatásból 5 millió
forintot lehúztak. Át kell gondolnunk a pénzügyeinket, mert lassan több millió forintos
mínuszban leszünk.
Piroska János képviselő:
Hugyecz József Hunyadi utcai lakos megkeresett ma azzal, hogy a tavalyi viacoloros
járdaépítés óta jelentős szintkülönbség van a bejárója és a járda között. Neki az is jó, ha
földet viszünk oda. A játszótértől lehetne vitetni, és ő majd eldolgozza.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Rendben, majd vitetünk.
Nyilas Kálmánné Nógrádi Napraforgó Hagyományőrző és Szociális Egyesület elnöke:
A Csurgónál eltűntek az apró kavicsok, kellene oda vitetni másikat. A Napraforgó
Egyesület vett kék festéket és szeretnénk lefesteni a Csurgónál a kerékpártárolót, korlátot
stb., hogy olyan legyen, mint régen. Ehhez szeretnénk engedélyt kérni.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A vis maior pályázatból biztos jut oda annyi kő.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A festést pedig nyugodtan meg lehet csinálni, köszönjük szépen.
Kovács Ágnes képviselő:
A sportpályán már csak a kerített rész van nyírva, mi lesz a többivel, mert nagy a dzsumbuj.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Nem fér el a traktor.
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Kelemen Gyuláné képviselő:
Akkor oda is társadalmi munkát kellene szervezni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Június 11-én akkor tartanánk egy bejárást a Klucsik István földjén és a játszótéren, június
30-án kedden pedig egy munkaterven kívüli ülést, mert az óvodavezetői pályázatról és vis
maior-ral kapcsolatos kérdésekről kell majd döntenünk.
Lestyán József Nógrádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka:
A katasztrófavédelem nagyon sok követelményt ír elő a várjátékok rendezvényhez, komoly
előírások vannak.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ügyeletes mentőt is kell fogadnunk, 70.000 Ft-os árajánlatot kaptunk.
Miután egyéb kérdés, észrevétel nem volt Szórágy Gyuláné polgármester megköszönte az
aktív részvételt és az ülést 22 óra 25 perckor berekesztette.
k.m.f.
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