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

Nógrád Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 6-án Nógrádon
megtartott rendkívüli üléséről.

Ülés helye:

Községháza Nógrád

Jelen vannak: Szórágy Gyuláné polgármester
6 fő képviselő: Kelemen Gyuláné, Kovács Ágnes, Piroska János, Varga
Zoltán, Villányi Péterné, Zverkó Pál.
Árpásné Schlenk Judit jegyző
Napirend:
1. K&K Energy Service Kft. ajánlata bontási anyag összetörésére
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
2. Iskola fakivágási ügyében tulajdonosi hozzájárulás
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
3. Vajnai László kérelme telki szolgalom alapítás ügyében
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
4. Vis Maior ajánlatok ismertetése
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
5. Falubusz pályázathoz hitelfelvétel
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
6. Önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázat
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
7. Óvoda tetőszerkezetének felújítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
8. Testvértelepülési találkozón étkeztetés biztosítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
9. Augusztus 20-i ünnepség
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
10. Cibakházi falunapra meghívás
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
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Hozott határozat: 97/2015.(VIII.06.) – 105/2015.(VIII.06.) képviselő-testületi
határozat
Hozott rendelet nem volt.
Zárt ülés nem volt.
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Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Nógrád Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 6-án Nógrádon
megtartott rendkívüli üléséről.

Ülés helye:

Községháza Nógrád

Jelen vannak: Szórágy Gyuláné polgármester
6 fő képviselő: Kelemen Gyuláné, Kovács Ágnes, Piroska János, Varga
Zoltán, Villányi Péterné, Zverkó Pál.
Árpásné Schlenk Judit jegyző
Szórágy Gyuláné polgármester üdvözölte a megjelent képviselőket, a jelenléti ív alapján
megállapította, hogy az ülés határozatképes, így azt 18 óra 03 perckor megnyitotta.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a rendkívüli ülést elsősorban a testvértelepülési találkozón
történő étkeztetés és a Vis Maior pályázat miatt kellett összehívni, illetve indokolt még
néhány fontos napirend megtárgyalása.
A polgármester javaslatot tett két jegyzőkönyv hitelesítőre Kovács Ágnes és Kelemen
Gyuláné személyében. A javasolt személyeket kérdésre a testület egyhangúlag elfogadta.
Napirend:
1. K&K Energy Service Kft. ajánlata bontási anyag összetörésére
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
A napirend keretében a polgármester ismertette a K&K Energy Service Kft. ajánlatát a
bontott járdából kikerülő anyag elszállítására, összetörésére és az útalapba történő
visszaszállítására. Az ajánlat szerint a teljes költség 129.000 Ft+ÁFA összesen.
A képviselők a munkák elvégzését indokoltnak tartották és az ajánlat elfogadásáról
egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozták:
97/2015.(VIII.06.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a K&K Energy
Service Kft. járda és sitt oda-vissza szállításával és összetörésével kapcsolatos
ajánlatát elfogadja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a munkák elvégzéséről és az összeg
kifizetéséről gondoskodjon, és arról a testületnek számoljon be.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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2. Iskola fakivágási ügyében tulajdonosi hozzájárulás
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az igazgatóasszony kérelmet nyújtott be hozzám fakivágás ügyben, de mivel
önkormányzati területről van szó, így más jegyző kijelölését kértem. A Kormányhivatal
Rétság város jegyzőjét jelölte ki az eljárás lefolytatására, aki hiánypótlási felhívást küldött
az ügyben. Egyrészt rajzot kér a helyszínről és a kivágandó fák elhelyezkedéséről, amit
kérek, hogy az iskola készítsen el, illetve kérik az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását
a fák kivágásához. Továbbá azt is meg kell adni, hogy a kivágott fák hová lesznek pótolva,
mert annyi fát kell ültetni, ahány kivágásra kerül. 13 fa kivágásáról van szó, az új fákat
lehet közterületen vagy a focipálya területén is ültetni, ez nincs kikötve. 4 gyümölcsfa
ültetését vállalta az iskola az udvarán, a többi 9 ültetését kellene meghatározni.
Piroska János képviselő:
Lehetne a tóhoz is ültetni, vagy az új járda mellé, vagy a focipálya köré.
Zverkó Pál képviselő:
A tüzelőtároló felé a kerítésen kívülre semmiképpen ne ültessünk fát, mert ott majd
parkolót kellene kialakítani.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Akkor milyen fát javasoltok?
Kelemen Gyuláné képviselő:
Ültessünk vérlevelű díszszilvafát, ami nagyon szép bordó és virágzik is.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az iskolai fák kivágását ki finanszírozza? A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ad
erre pénzt?
Kovács Ágnes képviselő:
Nem tudom, majd megkérdezzük. Már volt egy favágó, aki érdeklődött a vágásról. A rajzot
az iskolatitkár elkészíti és holnap hozza.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor maradjunk annyiban, hogy egyenlőre legyen meg az engedély és aztán majd
egyeztetünk a hogyan továbbról.
Az iskolai fakivágással kapcsolatban a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és
0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
98/2015.(VIII.06.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete tulajdonosi
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hesz Mihály Általános Iskola a kérelemben
megjelölt, és vázrajzon szereplő 9 db fenyőfát, 1 db juharfát, 1 db
cseresznyetuskót, 1 db madárberkenyét és 1 db tuját az iskola udvarából
kivágjon. A testület elfogadja, hogy a kivágott fák helyére 4 db gyümölcsfát
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az iskola az intézmény udvarán pótol. Az önkormányzat kötelezettséget vállal
arra, hogy a fennmaradó 9 fát a vasúthoz vezető járda melletti területen 613/3.
hrsz. pótolja úgy, hogy oda vérlevelű díszszilvafát telepít saját költségén.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot az érintetteknek küldje
meg, és a végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
3. Vajnai László kérelme telki szolgalom alapítás ügyében
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Vajnai László keresett meg az üggyel kapcsolatban és kérte, hogy minél előbb tárgyalja a
testület az ügyet.
Árpásné Schlenk Judit jegyző részletesen ismertette az öntözőrendszerrel kapcsolatos
szolgalmi jog bejegyzéséről szóló kérelmet, elmagyarázta, hogy miről is van szó.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ami miatt megkerestek minket, hogy az önkormányzatnak is van hét olyan területe, melyre
be kellene jegyezni a szolgalmi jogot, és ehhez kérik a testület hozzájárulását.
Árpásné Schlenk Judit jegyző tájékoztatta a testületet, hogy mely területre milyen
szolgalmi jog lesz bejegyezve.
A napirendhez kapcsolódó kérdés, észrevétel nem hangzott el, a szolgalmi jog
megállapodás aláírását a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta és az alábbi határozatot hozta:
99/2015.(VIII.06.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja az
előterjesztésben szereplő telki szolgalom alapításáról szóló megállapodást,
amely Nógrád község tulajdonában álló 08. hrsz-ú közút, 011. hrsz-ú árok,
012. hrsz-ú közút, 015/7. hrsz-ú közút, 021. hrsz-ú árok, 029/1. hrsz-ú patak
és 032. hrsz-ú közút ingatlanokat érinti.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást írja alá.
Határidő: 2015.08.30.
Felelős: polgármester
4. Vis Maior ajánlatok ismertetése
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
Vis Maior pályázatunkra két ajánlat érkezett, viszont mielőtt ismertetem őket, minden
képviselőnek titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell aláírni.
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A képviselők kitöltötték és aláírták a nyilatkozatokat, Szórágy Gyuláné polgármester pedig
szétosztotta a beérkezett ajánlatokat.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Nézzétek át őket, és majd augusztus 10-én hétfőn 18 órakor tartandó újabb rendkívüli
testületi ülésen döntünk az ügyben. 17 órakor a közbeszerzési bíráló bizottság fog ülésezni,
utána pedig mi. A közbeszerzési szakértő ebben az időpontban el tud jönni.
5. Falubusz pályázathoz hitelfelvétel
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
Mint már tudjátok falubusz pályázatunk 7.990.000 Ft összegű támogatásban részesült,
melyhez támogatásmegelőző hitelt tudunk felvenni a Takarékszövetkezettől, amihez nincs
szükség kormányzati engedélyre. Az ÁFA összegét, mely 2.100.000 Ft kell saját erőből
finanszírozni, melyre javaslom, hogy vegyünk fel hosszú lejáratú hitelt. 4 évre javasolnám
ezt az összeget felvenni, mert akkor évente kb. 500.000 Ft-ot kell törlesztenünk, amit még
ki tudunk gazdálkodni.
A polgármester javaslatait a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással elfogadta és a következő határozatok születtek:
100/2015.(VIII.06.) képviselő-testületi határozat
Nógrád
Község
Önkormányzatának
képviselő-testülete
a
gépjárműbeszerzéssel kapcsolatos MVH-s nyertes pályázatához kapcsolódóan
7.990.000 Ft összegű támogatásmegelőző hitelt kíván felvenni a számla
kifizetése és a támogatás megérkezése közötti időszakra vonatkozóan.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon és a felmerült költségekről a képviselő-testületnek számoljon
be.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
101/2015.(VIII.06.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2.100.000 Ft összegű
hosszú lejáratú hitelből kívánja finanszírozni a gépkocsi beszerzéssel
kapcsolatos nyertes MVH-s pályázathoz kapcsolódó ÁFA összegét.
A testület felkéri a polgármestert, hogy minimum 4 évre szóló elfogadható
kamattal terhelt hitelfelvételről gondoskodjon.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon, és arról a testületnek számoljon be.
Határidő: 2015.08.30.
Felelős: polgármester
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6. Önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázat
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
Önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázatot szeretnénk benyújtani a BM-hez,
melybe beletennénk a várfeljáró út javításának két számláját, a Zöld Híd törzstőke pótlását,
a Startmunka mintaprogram viacolor számláit és közüzemi számlákat, összesen 8.045.000
Ft összegben. Ezeknek a számláknak a kifizetése gondot okoz, és szükséges.
A pályázat benyújtását a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta és az alábbi határozat született:
102/2015.(VIII.06.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország 2015.
évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pont
és a III.4. pont szerinti települési önkormányzatok rendkívüli támogatására
8.045.000 Ft összegű pályázati támogatási igényt kíván benyújtani.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az igénylés benyújtásáról
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7. Óvoda tetőszerkezetének felújítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az óvodai konyha korszerűsítésére benyújtott pályázatunk sajnos nem nyert, a megyében
csak két pályázat kapott támogatást. Amikor az óvodai pályázatokról volt szó, megkértük
Ludányi Ákos tervezőt, hogy készítsen költségvetést az óvoda tetőszerkezetének
felújítására. Ezt ő el is készítette, a költségvetés összege 12.382.923 Ft ÁFA-val együtt. 5
helyre, minisztereknek, államtitkároknak és az országgyűlési képviselőnek írtam
segítségkérő levelet, de eddig még választ sehonnan nem kaptam.
Szórágy Gyuláné polgármester ismertette a költségvetés tartalmát, a képviselők pedig
megtekintették, és részletesen elemezték azt.
Piroska János képviselő:
A segítségkérő levelek el lettek küldve, várjunk, hátha megsegítenek minket valahonnan.
8. Testvértelepülési találkozón étkeztetés biztosítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
Beszéltem a konyhai dolgozókkal, akik vállalták, hogy ezen a napon dolgozzák le a 21-i
munkanapot. Azt kellene megbeszélnünk, hogy hány főre főzzünk és mit. Cibakházáról kb.
50 fő érkezésére számítunk, Strasbourg-ból 40 fő lesz itt, a felsőtúri polgármester hétfőre
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ígérte, hogy tájékoztat a létszámról. Diósjenőről kibéreltem a kisvonatot, hogy azzal
mutassuk be a falut a vendégeknek a mise után, fél 1-kor pedig kezdődnének a programok a
focipályán.
Szórágy Gyuláné polgármester részletesen ismertette a testvértelepülési találkozó
programjait.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Javaslom, hogy az ebéd legyen húsleves és sült csirkecomb rizzsel, vagy brassói
krumplival. Szerintem legalább kétszáz főre kellene főzni.
Zverkó Pál képviselő:
Legyen akkor csontleves és sült csirkecomb töltelékkel, rizzsel, párolt káposztával 200 főre.
Több képviselő felvetette, hogy az ebéd mellé az önkormányzat költségén italt is kapjanak
az étkezők.
A javaslattal a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
egyetértett és a következő határozatot hozta:
103/2015.(VIII.06.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete 96/2015.(VI.30.)
határozatát úgy egészíti ki, hogy a vendégek és segítők számára az ebédet az
óvoda konyhában történő előállítással biztosítja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy 200 adag ebéd megfőzetéséről
gondoskodjon, és hozzá az önkormányzat kiadási keretének terhére üdítőitalt
is biztosítson.
Határidő: Augusztus 15.
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
A civil szervezetek tagjai sütnek süteményt és reggelről készítenek szendvicseket, hogy
már érkezéskor is meg tudjuk vendégelni az ideérkezőket és persze minden képviselőt
szeretettel várunk a rendezvényre.
Piroska János képviselő:
Javaslom, hogy az ebédhez vigyünk szódát és osszunk italjegyet is.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Rendben, akkor majd megkérem Ilyés Ferencnét, hogy települjenek le a büfével és akkor
majd náluk lehet beváltani az italjegyeket. Este még zsíros kenyeret is kínálnánk vacsorára.
9. Augusztus 20-i ünnepség
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Mivel augusztus 20-án Cibakházára vagyunk meghívva a falunapra, ezért javaslom, hogy a
kenyérszentelési ünnepséget és a Flórián park átadását augusztus 19-én tartsuk 18 órától.
Az ünnepi műsor a Művelődési Házban kb. 19 óráig tartana, utána pedig kimennénk a
parkba, amit Győry Csaba plébános megszentelne, Zsugyel Kornél lelkész megáldana és
ott is lenne egy kis ünnepség, majd 19 óra 30-tól az evangélikus templomban lesz ünnepi
orgonakoncert. Emiatt módosítani kellene a rendezvénynaptárunkat.
Az ünnepséggel kapcsolatban a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
104/2015.(VIII.06.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2015. évre
vonatkozó rendezvénytervét úgy módosítja, hogy a Szent István napi ünnepi
megemlékezését augusztus 20-a helyett augusztus 19-én este tartja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy az ünnepség megszervezéséről
gondoskodjon és ennek keretében kerüljön sor a felújított Flórián park
megszentelésére és ünnepélyes átadására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
10. Cibakházi falunapra meghívás
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
A polgármester tájékoztatása szerint nagy delegációt, 30-40 főt várnak tőlünk a falunapra.
Úgy gondoltam, hogy megkérem az atyát, hogy hirdesse, hogy jelentkezni lehet, illetve
plakátokat is raknánk ki. Azt kellene megbeszélni, hogy az önkormányzat vállalja-e a
buszköltséget, vagy önköltségesre hirdessük a jelentkezést. A buszköltség valószínűleg
több mint százezer forint lesz, de egyenlőre ugye azt sem tudjuk, hogy hány fő fog
jelentkezni az utazásra.
Zverkó Pál képviselő:
A civil szervezetek tagjaival mi a helyzet, ők nem jönnének?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Mivel eddig nem tudtuk, hogy Cibakházára nagy delegációt várnak, így ők már
elígérkeztek Nógrádsápra fellépni.
Piroska János képviselő:
Meg kell hirdetni önköltséges árra.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A testületi tagok is utazhatnak a busszal és hozhatják a családtagokat is. Akkor úgy
hirdetjük, hogy augusztus 14-ig lehet jelentkezni, az útiköltség pedig 3.000 Ft/fő.
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Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Szerintem 2.000 Ft-ot szedjünk, a hiányzó összeget pedig az önkormányzat pótolja.
A jegyző asszony javaslatát a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta és a következő határozat született:
105/2015.(VIII.06.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a meghívás alapján
biztosítani kívánja az augusztus 20-án tartandó Cibakházai falunapon a
részvételt a község lakói számára.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a részvételi lehetőséget hirdesse meg
és a jelentkezők függvényében rendeljen autóbuszt. Az autóbusz költségéből
2.000 Ft-ot kell a részt vevőknek megtéríteni, a többit az önkormányzat
fedezi.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon és annak költségéről a testületnek számoljon be.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
Miután egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, Szórágy Gyuláné polgármester
megköszönte a részvételt és az ülést 19 óra 20 perckor berekesztette.

k.m.f.

Szórágy Gyuláné
polgármester

Árpásné Schlenk Judit
jegyző

Kovács Ágnes
jegyzőkönyv hitelesítő

Kelemen Gyuláné
jegyzőkönyv hitelesítő

