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

Nógrád Község Képviselő-testületének 2015. június 30-án Nógrádon
megtartott üléséről.

Ülés helye:

Községháza Nógrád

Jelen vannak: Szórágy Gyuláné polgármester
5 fő képviselő: Kovács Ágnes, Piroska János, Varga Zoltán, Villányi
Péterné, Zverkó Pál.
Árpásné Schlenk Judit jegyző
Mezeiné Matikovszki Bernadett jegyzőkönyvvezető
Meghívott vendég: Debreceniné Králik Tünde Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Horváth Erzsébet óvodavezető.
Érdeklődők: Nyilas Kálmánné, Dávid Barbara Zsófia, Zverkó Pálné, Pavlik Károly
Zsigmond.
Napirend előtt:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Napirend:
1. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos probléma és törzstőke
pótlás pályázat
Előadó: Zöld Híd Régió Kft. képviselője
2. Infopont működése, szerződés áttekintése
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
3. Óvodavezetői pályázat
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
4. VIS MAIOR ajánlattételi felhívás megvitatása, elfogadása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
5. Alpolgármester választása titkos szavazással, eskütétel, tiszteletdíjának
megállapítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
6. Egyebek
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Hozott határozat: 84/2015.(VI.30.) – 96/2015.(VI.30.) képviselő-testületi határozat
Hozott rendelet nem volt.
Zárt ülés nem volt.
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Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Nógrád Község Képviselő-testületének 2015. június 30-án Nógrádon
megtartott üléséről.

Ülés helye:

Községháza Nógrád

Jelen vannak: Szórágy Gyuláné polgármester
5 fő képviselő: Kovács Ágnes, Piroska János, Varga Zoltán, Villányi
Péterné, Zverkó Pál.
Árpásné Schlenk Judit jegyző
Mezeiné Matikovszki Bernadett jegyzőkönyvvezető
Meghívott vendég: Debreceniné Králik Tünde Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Horváth Erzsébet óvodavezető.
Érdeklődők: Nyilas Kálmánné, Dávid Barbara Zsófia, Zverkó Pálné, Pavlik Károly
Zsigmond.
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 10 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 Zverkó Pál és Villányi Péterné
személyében. A javasolt személyeket kérdésre a testület egyhangúlag elfogadta.
Napirend előtt:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Már egészen beleéltük magunkat abba, hogy miénk lesz a vár, de a Minisztérium ehhez
sajnos nem járult hozzá, Lázár János nem írta alá a vár ingyenes tulajdonba adásának
engedélyezését. Indoklásuk szerint a nógrádi várat is szeretnék bevenni a nemzeti
várprogramba és emiatt nem adják a tulajdonunkba. Természetesen azonnal írtam egy
levelet, melyben bővebb tájékoztatást kértem.
Zverkó Pál képviselő:
Akkor a feljáró számláját el is küldhetnénk nekik.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A várfeljáró a mi tulajdonunk, mert külön helyrajzi számon van.
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Zverkó Pál képviselő:
Viszont felmenni ők is csak azon az úton tudnak, úgyhogy ki is fizethetnék. Meg kellene
próbálni.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A nemzeti várprogram keretében viszont sok új fejlesztés lehet a váron, aminek örülni kell.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Azt írtam is, hogy örülünk és támogatjuk az esetleges fejlesztéseket, de egyébként még a
Nemzeti Vagyonkezelő sem tud róla, hogy a várunk benne lesz ebben a programban.
A 75-ös határozattal kapcsolatban elmondanám, hogy a MÁV csökkentette a bérleti díjat
bruttó 64.256 Ft-ra, és ennél lejjebb már nem hajlandóak menni, tehát aláírásra került a
szerződés.
Csontos Csaba nem adott be újabb beadványt, úgyhogy akkor döntenünk kellene az
eredetileg beadottról.
Zverkó Pál képviselő:
Már biztos nem akarja bérelni.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Viszont a kérelmét vissza sem vonta, úgyhogy dönteni kell.
Piroska János képviselő:
A múltkor javasoltam, hogy próbáljunk a munkaügyi központ keresztül keresni egy
tógondnokot, aki rendben tartaná az ottani zöldövezetet.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az a helyzet, hogy sajnos még a startmunka programhoz sem tudjuk folyamatosan
biztosítani a 9 embert.
Zverkó Pál képviselő:
De hátha valaki pont tógondnok akar lenni!
Piroska János képviselő:
Csontos Csabával pedig egyenlőre nem kell foglalkozni, meg kell köszönni az
érdeklődését, és majd ha esetleg később érdekelni fog minket az ajánlata, akkor
megkeressük őt. Egyenlőre nem áll szándékunkban bérbe adni a tavat.
Csontos Csaba beadványával kapcsolatban a testület 5 igennel, 1 ellenszavazattal és 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
84/2015.(VI.30.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete nem támogatja
Csontos Csaba kérelmét a tó és környéke bérbeadásával, hasznosításával
kapcsolatban.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érdekeltet értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Én örültem volna, ha bérbe adjuk, mert végre lett volna igazi gazdája a tónak.
Klucsik István beadványával kapcsolatban meg kellene beszélnünk, hogy milyen munkák
elvégeztetésére hatalmaztok fel, mert beszéltünk róla, hogy vápát készítenénk ott.
Piroska János képviselő:
Persze, mindenképpen meg kell csináltatni, ez a kisebb költséggel járó megoldás.
A vápa elkészíttetését a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta és a következő határozat született:
85/2015.(VI.30.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Nógrád 0162. hrsz-ú és 0163/41. hrsz-ú utakon
keletkező csapadékvíz elvezetéséről úgy gondoskodjon, hogy a 0163/41. hrszú úton készítessen vápát, hogy az ott összefolyó víz a patakba folyó nagy
árokba kerüljön. Gondoskodjon továbbá arról is, hogy a 0163/41. hrsz-ú út
alatt lévő áteresz kitakarításra kerüljön, hogy ott a víz elfolyhasson.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester felolvasta a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
elnökének Kárpátaljaiak támogatása ügyében írt köszönő levelét.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Kiosztottam a várjátékok elszámolását, melyen a bevételek és a kiadások is tételesen fel
vannak sorolva, a különbözet 303.315 Ft, mely még nem tartalmazza a szerzői jogdíjat,
amely kb. 40-50.000 Ft lesz. A hiányzó összeget a testület esetleg tiszteletdíj lemondással
tudná pótolni?
Piroska János képviselő:
A pályázat nem nyert?
Szórágy Gyuláné polgármester:
530.000 Ft körüli összeget ítéltek meg a vár alapítványnak, csak tartaléklistára kerültek a
1230. helyen.
Zverkó Pál képviselő:
Lehet, hogy hibát követtünk el, amikor egy nem „működő” szervezet pályázott. Lehet, hogy
más egyesületnek kellett volna pályázni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A Sportegyesület is pályázott a testvér települési találkozó kapcsán és ők is tartaléklistára
kerültek, igaz ők a 11. helyen. Egyedül az önkéntes tűzoltók pályázata nyert 360.200 Ft-ot a
Poborsow-i tűzoltók megvendégelésére. Egy havi tiszteletdíj lemondás 28.589 Ft-ot jelent,
tehát elvileg 11 havi tiszteletdíj lemondásra lenne szükség.
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Piroska János képviselő:
A jövőben mindenképpen belépődíjat kell majd szedni, hogy a bevételek növekedjenek. De
természetesen lemondunk a tiszteletdíjunkról, mert a számlákat ki kell fizetni.
Zverkó Pál képviselő:
Erre mondják, hogy fizetünk, hogy dolgozhattunk.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ez eddig is mindig így volt, minden rendezvénynél ez van. Akkor összesen 11 havi
tiszteletdíj lemondásra van szükség a hiányzó összeg pótlásához.
Zverkó Pál képviselő:
Szerintem minden képviselő mondjon le 2 havi tiszteletdíjáról, mert úgy is kell még pénz a
szerzői jogvédő irodának is.
A képviselők ezután a II. Nógrádi Várjátékok megrendezésének támogatására a következő
tiszteletdíj lemondásokat tették: Kovács Ágnes 2 havi tiszteletdíj, Piroska János 2 havi
tiszteletdíj, Varga Zoltán 2 havi tiszteletdíj, Villányi Péterné 2 havi tiszteletdíj, Zverkó Pál
2 havi tiszteletdíj. Kelemen Gyuláné képviselő telefonon nyilatkozott 2 havi tiszteletdíj
lemondásról.
A II. nógrádi várjátékok elszámolásával kapcsolatban a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
86/2015.(VI.30.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete
A., a II. Nógrádi Várjátékok bevételét 1.015.285 Ft-tal, kiadását 1.318.600 Ft
összegben elfogadja.
A hiányzó összeget a képviselő-testület tiszteletdíj lemondásból, és ahhoz
kapcsolódó járulék összegéből kívánja fedezni.
B., A képviselők által lemondott tiszteletdíjat a járulékkal növelt összegben a
II. várjátékok kiadásának fedezéséhez kell felhasználni az alábbiak szerint:
Kelemen Gyuláné
2 havi
57.178 Ft
Kovács Ágnes
2 havi
57.178 Ft
Piroska János
2 havi
57.178 Ft
Varga Zoltán
2 havi
57.178 Ft
Villányi Péterné
2 havi
57.178 Ft
Zverkó Pál
2 havi
57.178 Ft
Összes tiszteletdíj lemondás
343.068 Ft
A testület felkéri a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások
felhasználásáról a fentiek szerint gondoskodjon és a szükséges
átcsoportosításokat terjessze a testület elé.
Határidő: 2015. augusztus 30.
Felelős: polgármester
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Úgy gondolom, hogy egy nagyon szép és nemes dologra adjátok a pénzeteket, mivel
nagyon szép és színvonalas rendezvény volt.
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Zverkó Pál képviselő:
Az 56-os határozathoz kapcsolódóan kérdezném, hogy akkor a pályázatok, projektek
felügyeletét továbbra is a pénzügyi bizottság fogja ellátni?
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Igen, és ha bármi aktualitás, megbeszélnivaló van, akkor az elnök összehívja a bizottságot.
Piroska János képviselő:
Az Otys Úttechnika Kft-nek lett szólva a garanciális hibákról?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Igen, amikor a környéken fognak dolgozni, jönnek majd javítani.
A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és a következő határozat született:
87/2015.(VI.30.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási
kötelezettséget megszünteti:
54/2015.(V.18.);
55/2015.(V.18.);
56/2015.(V.26.);
57/2015.(V.26.);
58/2015.(V.26.);
59/2015.(V.26.);
60/2015.(V.26.);
61/2015.(V.26.);
62/2015.(V.26.);
63/2015.(V.26.);
64/2015.(V.26.);
65/2015.(V.26.);
66/2015.(V.26.);
67/2015.(V.26.);
68/2015.(V.26.);
69/2015.(V.26.);
70/2015.(V.26.);
71/2015.(V.26.);
72/2015.(V.26.);
73/2015.(V.26.);
74/2015.(V.26.);
75/2015.(V.26.);
76/2015.(V.26.);
77/2015.(V.26.);
78/2015.(V.26.);
79/2015.(V.26.);
80/2015.(V.26.);
81/2015.(V.26.);
82/2015.(V.26.);
83/2015.(V.26.).
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolási kötelezettség megszüntetését a
nyilvántartáson vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Zverkó Pál képviselő:
Az E-Magyarország pontot hogyan lehetne használni?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Szóltok, hogy mikor akartok jönni és adunk kulcsot. Egyedül a csütörtök este nem jó, mert
akkor van nyitva.
Zverkó Pál képviselő:
Jó, akkor majd ülés után megnézzük.
Napirend:
1. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos probléma és törzstőke
pótlás pályázat
Előadó: Zöld Híd Régió Kft. képviselője
Írásbeli előterjesztés csatolva.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Ismételten meghívtuk ülésünkre a Zöld Híd Régió képviselőjét, de megint nem jöttek,
viszont kaptunk egy levelet, melyben kérik, hogy az önkormányzat pályázzon törzstőke
pótlásra. Önkormányzatok hozták létre a céget, így minden önkormányzatot kérnek a
pályázat benyújtására, mert a cég nagy gondban van. Az önkormányzatoktól várják a
segítséget, holott a kialakult helyzetről azok egyáltalán nem tehetnek. Önkormányzatonként
kimutatták, hogy kinek mennyi törzstőke pótlásra kellene pályázni, ez olyan, mintha
ÖNHIKI pályázatot nyújtanánk be.
Kovács Ágnes képviselő:
Már kétszer hívtuk el őket az ülésre, de nem jöttek, ráadásul olyan levelet írtak, hogy ne
háborgassuk őket ezentúl rezsicsökkentéssel és hasonlókkal. Én ezek után nem támogatom
a pályázat benyújtását.
Zverkó Pál képviselő:
Legalább egy levelet írhattak volna, hogy miért nem jönnek.
Piroska János képviselő:
Nonprofit kft. ne akarjon profitot! Ha az állam nem fagyasztja be az árakat, akkor a díjak
már lehet, hogy az egekben lennének. Ráadásul a kevés szemetet termelőktől is ugyanazt a
díjat szedik be, mint a sok szemetet termelőktől. A helyi rendeletünk sem megfelelő, hiszen
az árak nem korrektek, mivel az egyszemélyes háztartás is annyit fizet, mint a 4 fős. Azok
is többszörösen fizetik meg a díjat, akiknél nem is képződik szemét.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Alapdíj akkor is van, ha nem veszi igénybe a szolgáltatást a lakó, hisz lehetősége lenne rá.
Ha nem lenne kötelező közszolgáltatás, akkor még több szemét lenne a falu szélén és az
erdőkben. A Zöld Híd minden településén egységes díjak vannak, nehéz igazságosan
kialakítani a díjakat.
Piroska János képviselő:
Persze, fontos ez a közszolgáltatás, viszont a díjak lehetnének racionálisabbak. A saját
lakosságunk érdekeit kellene képviselnünk, még akkor is, ha egy önkormányzati társulással
állunk szemben! Horribilis összegű a cég hiánya, több mint fél milliárd forint. Vizsgálta azt
valaki, hogy ez hogyan keletkezhetett, mi idézte elő?
Szórágy Gyuláné polgármester:
A közgyűléseken több polgármesterben is felmerült a kétely, ezért több bizottság is alakult,
amely vizsgálta a cég költségeit, árait, de mindent helyénvalónak találtak.
Piroska János képviselő:
Mennyi a törzstőkénk a társulásban?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Vélelmezem, hogy ez a 3 millió forintos összeg lehet a törzstőkénk. Én javaslom, hogy
támogassuk a pályázat benyújtását, hisz a mi cégünk is. Tény, hogy magasabb a díj az
eddiginél, viszont magasabb szintű szolgáltatást is kapunk, hisz háztól viszik el a bio és
szelektív hulladékot is.
Zverkó Pál képviselő:
Az a gond, hogy ÖNHIKI pályázatról van szó, és lehet, hogy legközelebb már nem tudunk
majd emiatt beadni ilyen kérelmet.
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Piroska János képviselő:
Szerintem támogassuk és írjunk egy levelet, hogy ők is pozitívan álljanak hozzánk és a
képviselőjük végre látogasson el hozzánk és tájékoztasson minket.
A törzstőke pótlás pályázat benyújtását a testület 4 igennel, 1 ellenszavazattal és 1
tartózkodással támogatta és a következő határozatot hozta:
88/2015.(VI.30.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Észak-Kelet Pest és
Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás kérelmének helyt adva támogatja, hogy a törzstőke
pótlás miatt Nógrád Község Önkormányzata 2.832.181 Ft összegű pályázatot
nyújtson be a települési önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon és arról a testületnek számoljon be.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
2. Infopont működése, szerződés áttekintése
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Meghívtuk ülésünkre dr. Kricsfalvi Anitát, de nem tudott eljönni, így felolvasnám a levelét.
Szórágy Gyuláné ismertette dr. Kricsfalvi Anita Enoteca étteremmel kapcsolatos levelét.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Kiküldtük nektek a 2011-ben dr. Kricsfalvi Anitával kötött megállapodást, beszéljünk róla,
vagy hívjuk el őt a következő ülésre is? Vagy beszéljük meg, hogy mit kérünk tőle és
megírjuk neki levélben.
Zverkó Pál képviselő:
Egy dolgot szeretnénk, hogy március 15-től október 31-ig minden nap legyen nyitva az
infopont és a wc.
Kovács Ágnes képviselő:
Az a baj, hogy a megállapodásban az van, hogy az infopont és a wc a vendéglátó egység
nyitvatartásával egyidőben van nyitva. De hát ha az Enoteca sosincs nyitva?!
Szórágy Gyuláné polgármester:
Mi annak idején úgy gondoltuk, hogy mindennap nyitva lesz, nem csak hétvégén.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Annak idején azt mondta a testület, hogy pénzt is kérhet a wc használatért, de mindig
legyen nyitva.

10
Zverkó Pál képviselő:
Ezzel nincs is gond, kérhet pénzt, de megfelelő tisztaságot is biztosítson érte.
Piroska János képviselő:
Az egész megállapodást újra kell értelmezni, új alapokra kell helyezni.
Nyilas Kálmánné érdeklődő állampolgár:
Az infoponttal kapcsolatban rettenetesen sérelmezem, hogy az gyakorlatilag egyetlen egy
napot sem működött. Pedig szükség lenne rá, hisz sok a kiránduló. Ott lehetne elhelyezni a
faluval kapcsolatos szórólapokat, kiadványokat, illetve a helyi kézművesek termékeit is. A
régi wc lebontásra került, így gyakorlatilag most már semmi sincs.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Mi is azért támogattuk őt anno, mert szerettük volna, hogy végre legyen egy normális,
kulturált wc az idelátogatók számára. Akkor megírjuk neki, hogy tartsa be a
megállapodásban foglaltakat és ismételten meghívjuk majd az ülésünkre.
A polgármester javaslatával a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással egyetértett és az alábbi határozat született:
89/2015.(VI.30.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri Dr. Kricsfalvi
Anitát, gondoskodjon arról, hogy a Nógrádi várnál megépült nyilvános
illemhely rendszeresen, március 15-től október 31-ig legalább minden
pénteken, szombaton és vasárnap legyen nyitva.
Felkéri továbbá arra is, hogy gondoskodjon arról, hogy az infopont működjön
és a megállapodásban foglaltak szerinti funkcióját töltse be.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot Dr. Kricsfalvi Anitának
küldje meg és kérje fel, hogy a következő munkaterv szerinti ülésre jöjjön el a
téma megbeszélése végett.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3. Óvodavezetői pályázat
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Szeretném megkérdezni Horváth Erzsébet pályázót, hogy hozzájárulsz-e a nyílt üléshez?
Horváth Erzsébet óvodavezető:
Természetesen hozzájárulok.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Mint tudjátok az óvoda 2013-ban vált le az iskoláról és Horváth Erzsébet lett a megbízott
intézményvezető. Viszont neki hiányzott a megfelelő vezetői végzettsége, így mindig csak
egy évre tudtuk megbízni, és minden évben pályázatot kellett kiírnunk az óvodavezetői
munkakörre. De mára már meg lett a végzettsége, így ő is tudott hivatalosan pályázni, mert
most már minden feltételnek megfelel, igazából egyedüli pályázóként, mert több pályázat
nem is érkezett. Több fórum is tárgyalta már Horváth Erzsébet kinevezését, melyek közül
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az óvónők, az alkalmazotti közösség és a Szülői Munkaközösség egyhangúlag támogatták a
kinevezést.
Árpásné Schlenk Judit jegyző felolvasta a Szülői Munkaközösség véleményező támogató
levelét.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A pályázatot az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Sport Bizottság is véleményezte,
melynek álláspontját Kovács Ágnes a bizottság elnöke fogja ismertetni, illetve mivel
szlovák nemzetiségi nyelvoktatás folyik az óvodában, ezért a Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzatnak is egyetértési joga van, így át is adom a szót az elnököknek.
Kovács Ágnes képviselő, Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke:
A délelőtt folyamán meghallgattuk Horváth Erzsébet pályázatát, kérdéseket tettünk fel és az
eddigi tevékenysége alapján támogatjuk őt.
Debreceniné Králik Tünde Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:
A szlovák önkormányzat is tárgyalta a pályázatot és először is gratulálunk Horváth
Erzsébetnek az eddigi munkájához és a végzettség megszerzéséhez. Jó dolgokat láttunk a
pályázatában, véleményünk szerint eddig is jó dolgokat tett és született nógrádiként tenni is
fog, ebben biztosak vagyunk. Egyhangúlag egyetértettünk Horváth Erzsébet 5 éves
kinevezésével!
Piroska János képviselő:
A pályázatot áttanulmányoztam és azt mind alakilag, mind tartalmilag megfelelőnek
találtam. Viszont kérném, hogy az étkeztetésre nagyobb figyelmet fordítson, és nem értem,
hogy az étkeztetés adminisztrációjával milyen nagy probléma van, amit meg kellene az
önkormányzatnak oldani, hiszen ha jól tudom, az élelmezésvezető szeptemberben visszaáll
a munkába és besegít majd. A magam részéről támogatom Horváth Erzsébet vezetői
megbízását és munkájához sok erőt, és egészséget kívánok neki!
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Elmondanám akkor, hogy mi is a probléma az adminisztrációval. A közétkeztetésben új
irányelvek vannak, egészségesebb étkezést kell biztosítani, amelyhez bonyolult
számításokat kell elvégezni. Sajnos a szoftverek nem mindent tudnak kiszámolni, amit a
rendeletek előírnak, így van még egy kis nehézség a jogszabályi előírások betartásában. A
szeptemberben munkába visszatérő, jelenleg gyesen lévő élelmezésvezetőnek minden
végzettsége megvan és minden feltételnek megfelel, így maximálisan tudja majd ellátni ezt
a feladatot is.
Zverkó Pál képviselő:
Kérném, hogy az ilyen hosszú anyagokat időben küldjétek ki, mert most is úgy fogok igent
mondani, hogy részletesen át sem olvastam a pályázatot, mert ezer más dolgom is volt.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ha ismerjük az embert, akkor az egy garancia a pályázat elolvasása nélkül is.
Zverkó Pál képviselő:
Ez igaz, de akkor is kérném, hogy a terjedelmesebb anyagokat előbb kapjuk meg, hogy
legyen idő átolvasni.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Úgy gondolom, hogy 2 évvel ezelőtt a testület nagyon jó döntést hozott, amikor Horváth
Erzsébetet beiskolázta, gratulálok az eredményeidhez és az eddigi munkádhoz.
Horváth Erzsébet 5 évre történő kinevezését a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta és a következő határozatot hozta:
90/2015.(VI.30.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete megállapítja, hogy az
Angyalvár Óvoda Nógrád, Mikszáth u. 2. szám vezetésére kiírt pályázat
eredményes volt. Az egyedüli pályázót, Horváth Erzsébet 2642 Nógrád, Petőfi
u. 1. szám alatti lakost 2015.07.01-től 2020.06.30-ig intézményvezetővé
kinevezi.
A kinevezett alapilletményét 281.774 Ft, nemzetiségi pótlékát 16.575 Ft,
intézményvezetői pótlékát 66.300 Ft havi összegben, összes keresetét 364.600
Ft összegben állapítja meg.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges
intézkedést tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horváth Erzsébet óvodavezető:
Köszönöm a bizalmat, igyekszek helytállni.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ha az intézménnyel kapcsolatban bármilyen tájékoztatást akar a testület, akkor nyugodtan
jelezzétek. Az augusztusi ülésen egyébként az óvodavezető mindig beszámol a
tanévkezdésről, az eszközellátottságról, ha másról is szeretnétek tudni, jelezzétek.
Kovács Ágnes képviselő:
Kérdezni szeretném, hogy hogyan lesz a nyári leállás, illetve a munkálatok elvégzése?
Horváth Erzsébet óvodavezető:
Eredetileg július 1-jével álltunk volna le, de addigra nem készülnek el az ablakok, így
egyeztettünk a szülőkkel és július 20-ától augusztus 24-ig lesz zárva az óvoda. Előtte
mindenképpen egyeztetni szeretnék veletek és a vállalkozóval is, hogy zökkenőmentesen
menjenek a munkálatok. A konyha hosszútávon nem állhat le a szociális étkeztetés miatt,
ezért a vállalkozó megígérte, hogy igyekeznek ott még hétvégén is dolgozni, hogy csak pár
napra kelljen leállni a főzéssel.
A testület tagjai az ismertetett leállás időpontjával egyetértettek.
4. VIS MAIOR ajánlattételi felhívás megvitatása, elfogadása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Azt kellene eldöntenünk, hogy az ajánlattételi felhívást, mely cégeknek küldjük ki. Én
javasolnám, hogy annak a három cégnek küldjük meg, akiktől az indikatív ajánlatot is
kértük, vagyis a GREEN–GOES Kft. 2030 Érd, Bádogos u. 57., a KAVICSÚT Építési és
Szolgáltató Kft. 3000 Hatvan, Újélet u. 10.. és a TM-MARKET Kft. 2699 Szügy, Arany J.
u. 4. vállalkozásoknak.
A polgármester javaslatával a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
91/2015.(VI.30.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztésben
foglaltaknak megfelelően elfogadja a vis maiorral kapcsolatos ajánlattételi
felhívást.
A testület úgy döntött, hogy a felhívás az alábbi vállalkozók részére kerüljön
megküldésre:
- 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.
Határidő: azonnal
Felelős: közbeszerzési eljárást lefolytató bizottság elnöke
5. Alpolgármester választása titkos
megállapítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

szavazással,

eskütétel,

tiszteletdíjának

Szórágy Gyuláné polgármester:
Az önkormányzati törvény szerint a polgármester javaslatára, munkájának segítésére
alpolgármestert választ a testület, azt, akivel együtt tud dolgozni a polgármester. Már több
alkalommal javasoltam Varga Zoltánt, akit ismét jelölni szeretnék. 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 45 perckor szünetet rendelt el, amely alatt
lebonyolították a titkos szavazást.
20 óra 00 perckor az ülés folytatódott.
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Zverkó Pál Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatot kezelő Bizottság tagja:
Ismertetem a szavazás eredményét:
5 fő vett részt a szavazáson, ebből 5 szavazat érvényes volt, az alpolgármester személyét 2
fő támogatta, 3 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 ismételten nem került megválasztásra, amit nagyon sajnálok.
Valószínűleg a törvényességi felhívást most már egyéb szankciók is fogják követni. A
képviselő-testület tehát titkos szavazással az alábbi határozatot hozta az ügyben:
92/2015.(VI.30.) 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, 3-an 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
6. Egyebek
- Gyermekjóléti Társulás megállapodásának módosítása
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A társulási megállapodás módosítását kell elfogadnunk, amire az utcanév változás miatt
van szükség, a társulás székhelyének címe Felszabadulás útról Fő útra változott.
A társulási megállapodás módosítását a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal
és 0 tartózkodással támogatta és a következő határozat született:
93/2015.(VI.30.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nyugat-Nógrád
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat társulási megállapodását úgy
módosítja, hogy a gesztor Nagyoroszi Község Önkormányzatának címe 2645
Nagyoroszi, Fő út 1-re változik.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiek miatt módosított
társulási megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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- GoodWill Consulting Kft. ajánlata pályázati szolgáltatásra
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Kiosztottam a GoodWill Consulting Kft. pályázatfigyelésre, és írásra adott árajánlatát. Ők
azok, akik a mostani óvodai és iskolai pályázatunkat is írták. Figyelembe veszik az óvodai
pályázatnál kifizetett 100.000 Ft-os díjat, így az 1 éves szolgáltatási szerződés ára 254.000
Ft, a két évesé pedig 508.000 Ft. Javaslom az egy éves szolgáltatási szerződést, mert akkor
ők folyamatosan figyelik a pályázatokat, és jeleznek.
A polgármester javaslatát a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta és az alábbi határozatot hozta:
94/2015.(VI.30.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy a Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft-vel 1
éves időtartamra kössön pályázati szolgáltatásra vonatkozó szerződést,
amelynek díja 200.000 Ft + ÁFA, összesen 254.000 Ft. A díjat a képviselői
tiszteletdíj lemondásból kell fedezni.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a Goodwill Consulting Kft-vel az
előterjesztésnek megfelelően a megállapodást kösse meg, és az
átcsoportosításra tegyen javaslatot.
Határidő: azonnal és augusztus 31.
Felelős: polgármester
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Milyen pénzből fogjuk fizetni? Mert tartalékunk már nincs.
Piroska János képviselő:
A tornaterem pályázatra felajánlottuk a tiszteletdíjunkat, de az ugye sikerdíjas, így nincs rá
szükség, úgyhogy akkor azt felhasználhatjuk ide.
Szórágy Gyuláné polgármester ismertette, hogy melyik képviselő mennyi tiszteletdíj
lemondást tett eddig, és ki mennyiről tud még lemondani.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az éves pályázati szolgáltatási díj 254.000 Ft, amelyet 9 havi tiszteletdíj lemondásból
tudnánk fedezni.
A képviselők ezután a pályázati szolgáltatás díjára a következő tiszteletdíj lemondásokat
tették: Kovács Ágnes 2 havi tiszteletdíj, Piroska János 1 havi tiszteletdíj, Varga Zoltán 2
havi tiszteletdíj, Villányi Péterné 2 havi tiszteletdíj, Zverkó Pál 1 havi tiszteletdíj. Kelemen
Gyuláné képviselő telefonon nyilatkozott 1 havi tiszteletdíj lemondásról.
A tiszteletdíj lemondásokkal kapcsolatban a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
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95/2015.(VI.30.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az
alábbi tiszteletdíj lemondások járulékkal növelt összegei a Goodwill
Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. által nyújtott pályázati szolgáltatás díjára
kerüljenek felhasználásra:
Kelemen Gyuláné
1 havi
28.589 Ft
Kovács Ágnes
2 havi
57.178 Ft
Piroska János
1 havi
28.589 Ft
Varga Zoltán
2 havi
57.178 Ft
Villányi Péterné
2 havi
57.178 Ft
Zverkó Pál
1 havi
28.589 Ft
Összes tiszteletdíj lemondás
257.301 Ft
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon, és a szükséges átcsoportosításról intézkedjen.
Határidő: azonnal és 2016. február 29.
Felelős: polgármester
Napirend után
Piroska János képviselő:
A múltkor beszéltem Győry Csaba plébános úrral és szóba került, hogy a templomtorony
óráját meg kellene javíttatni. Úgy gondolom, hogy a toronyóra az egész falué, ezért arra
kértem őt, hogy készíttessen költségvetést a felújításról és majd a testület tiszteletdíj
lemondással is igyekszik majd támogatni az ügyet.
Az óvodai pályázat hol tart?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az ablakokat felmérték és most gyártják.
Piroska János képviselő:
Szeretnénk látni az ablakokat, mielőtt meglesznek, hogy milyen minőségűek, típusúak stb.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor július 14-én 18 órára elhívom a gyártót és vele egyeztetünk majd.
Zverkó Pál képviselő:
A Flórián park javítási munkáival mi a helyzet, mit reagált a kivitelező?
Szórágy Gyuláné polgármester felolvasta a kivitelező válaszlevelét.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Én kértem a kivitelezőt, hogy lehetőség szerint augusztus 15-ig végezze el a javítási
munkákat, előbb mint a megjelölt határidő.
Zverkó Pál képviselő:
A három nem vásárolt, hanem készíttetett játszótéri eszköz minőségi tanúsítványát látni
akarjuk, nem mondhatja a kivitelező, hogy ez nem az ő kompetenciája.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
A játszótéri ellenőr átvette a játékokat, az erről szóló jegyzőkönyvet be is mutattam nektek.
Piroska János képviselő:
A Flórián szobor lándzsáját és vödrét, ha nincs meg, akkor újra kell öntetni az eredeti
alapján.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Majd utánanézünk, hogy hol tudnánk ilyet készíttetni.
Debreceniné Králik Tünde Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:
A testvértelepülési találkozóval kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a rendezvényre
beadott pályázatunk várólistán van, így csak egy napos lesz a rendezvény. A szlovák
nemzetiségi önkormányzat 170.000 Ft-tal támogatja a találkozót, melyből a vendégvárást,
az ajándékokat, stb. fizetnénk.
Debreceniné Králik Tünde részletesen ismertette a találkozó programját.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Mivel a pályázat nem nyert, ezért az ebédeltetést kellene valahogy megoldanunk, ebben
kérem a települési önkormányzat segítségét.
Nyilas Kálmánné érdeklődő állampolgár:
Hány főt érint kb. a rendezvény?
Debreceniné Králik Tünde Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:
Kb. 150 főt.
Nyilas Kálmánné érdeklődő állampolgár:
Helyileg hol lenne a program?
Debreceniné Králik Tünde Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:
A focipályán, rossz idő esetén a kultúrházban. Úgy gondoltam, hogy az ebédet a szokásos
módon a Paróczy Csabiéktól rendelnénk, hogy legalább ezzel ne legyen gondunk, este
pedig vacsorára zsíros kenyeret adnánk. Természetesen büfé is lesz a pályán. Tudnátok
minket támogatni?
Kovács Ágnes képviselő:
Az óvoda konyhán nem lehetne megoldani az ebédet? Mert úgy lehet, hogy olcsóbb lenne.
Zverkó Pál képviselő:
Júliusban konkretizáljuk majd a dolgot, de mindenképpen támogassuk az ebéd biztosítását.
A testvértelepülési találkozón résztvevők ebédjének finanszírozását a testület egyhangúlag,
6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással vállalta és az alábbi határozat született:
96/2015.(VI.30.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2015. augusztus 15én tartandó testvértelepülési találkozó vendégei és a nógrádi segítők részére
biztosítja az ebédet. A részletekről a testület a későbbiek folyamán fog
dönteni.
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A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a helyi nemzetiségi
önkormányzatot értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Debreceniné Králik Tünde Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:
Még el szeretném mondani, hogy a Nógrádi Szíve Egyesület pályázati úton 800.000 Ft-ot
nyert gyermektáboroztatásra, melyet az elmúlt héten Bánkon meg is tartottunk. 20
gyermeket táboroztattunk 3 napig teljesen ingyen, a táborban a gyerekek néptáncot,
gyöngyfűzést, üvegfestést, csuhézást tanultak és kirándulni is voltunk a gyadai tanösvényen
és Vácon múzeumban is jártunk. A szlovák önkormányzat is pályázott és nyert 100.000 Ftot örökségkultúrára. Diákokkal közösségi szolgálat keretében szeretnénk összegyűjtetni a
nógrádi hagyományokat, melyből film fog készülni.
Kovács Ágnes képviselő:
A fenyőfák kivágása az iskolában hol tart?
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A Kormányhivatal kijelölte a rétsági jegyzőt, aki majd kiadja az engedélyt és utána ki lehet
vágni a fákat.
Miután egyéb kérdés, észrevétel nem volt Szórágy Gyuláné polgármester megköszönte az
aktív részvételt és az ülést 20 óra 45 perckor berekesztette.
k.m.f.

Szórágy Gyuláné
polgármester

Zverkó Pál
jegyzőkönyv hitelesítő

Árpásné Schlenk Judit
jegyző

Villányi Péterné
jegyzőkönyv hitelesítő

