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

Nógrád Község Képviselő-testületének 2016. december 8-án Nógrádon
megtartott rendkívüli üléséről.

Ülés helye:

Községháza Nógrád

Jelen vannak: Szórágy Gyuláné polgármester
5 fő képviselő: Kelemen Gyuláné, Kovács Ágnes, Piroska János, Varga
Zoltán, Zverkó Pál.
Árpásné Schlenk Judit jegyző

Napirend:
1. Vár körüli fák kivágása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
2. Nógrádi Híradás megjelentetése
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

Napirenden kívüli hozzászólások
Hozott határozat: 128/2016.(XII.8.) - 129/2016.(XII.8.) képviselő-testületi határozat
Hozott rendelet nem volt.
Zárt ülés nem volt.
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Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Nógrád Község Képviselő-testületének 2016. december 8-án Nógrádon
megtartott rendkívüli üléséről.

Ülés helye:

Községháza Nógrád

Jelen vannak: Szórágy Gyuláné polgármester
5 fő képviselő: Kelemen Gyuláné, Kovács Ágnes, Piroska János, Varga
Zoltán, Zverkó Pál.
Árpásné Schlenk Judit jegyző
Szórágy Gyuláné polgármester üdvözölte a megjelent képviselőket, a jelenléti ív alapján
megállapította, hogy az ülés határozatképes, így azt 16 óra 15 perckor megnyitotta.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a rendkívüli ülést elsősorban a vároldalban tervezett
fakivágás miatt kellett összehívni, illetve indokolt még a faluújsággal kapcsolatos dolgokat
is megtárgyalni. Az ismertetett napirendi pontok megtárgyalásával a testület egyhangúlag
egyetértett.
A polgármester javaslatot tett két jegyzőkönyv hitelesítőre Kovács Ágnes és Piroska János
személyében. A javasolt személyeket kérdésre a testület egyhangúlag elfogadta.
Napirend:
1. Vár körüli fák kivágása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
December 16-tól lehet elkezdeni a vár oldalán a fakivágást. Két árajánlat érkezett ezzel
kapcsolatban, az egyik írásban Marton András diósjenői vállalkozótól. Ő 465.000 Ft + Áfa
áron végezné el a munkát, a másik szóban érkezett Szabó István vállalkozótól. Ő 500.000
Ft + Áfa árat mondott.
Zverkó Pál képviselő:
Mi a határidő?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Azt mi szabjuk meg. A kezdés december 16-a, tehát idén mindenképpen el kell kezdeni a
munkát. Azt mondták, hogy értékes fa nem sok van, tehát nekik a fáért nem érdemes
dolgozni. Feltermelik, ha kérjük, a fenyőt meghagynánk hosszúban.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Melyik vállalkozót választjátok? Kiszámoltam, a Martoné bruttó 590.550 Ft, a Szabó
Istváné pedig bruttó 635.000 Ft
Piroska János képviselő:
A kedvezőbbet természetesen, hiszen ugyanazt a munkát fogja csinálni.
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Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Milyen határidőt írjunk bele a szerződésbe?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Legyen az I. negyedév vége, előteljesítést elfogadunk.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Szeretném megkérdezni, hogy a Zsuzsa egyedül aláírhatja majd a teljesítési igazolást, vagy
meg szeretnétek nézni, ha kész a munka?
Zverkó Pál képviselő:
Neked hogy jobb?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Nézzétek meg! Több szem többet lát. Megbeszélünk egy időpontot és közösen megnézzük.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Tehát a munkát a polgármester utasítása alapján fogják elvégezni, de a teljesítés a képviselő
testület jóváhagyása után történik, valamint a számlát a teljesítés igazolása után nyújthatja
be, 15 nap fizetési határidővel. A 2017. évi költségvetésbe is be kell tervezni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tehát, aki egyetért azzal, hogy Marton András árajánlatát fogadjuk el és az ismertetett
feltételekkel lehet a szerződést megkötni, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze!
A polgármester javaslatát a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
128/2016.(XII.8.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő testülete a vár körüli fák
kivágásával kapcsolatban Marton András 2643 Diósjenő, Béke u.17. szám alatti
vállalkozó ajánlatát fogadja el.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozóval a feladat elvégzésére
vonatkozó szerződést kösse meg 465.000 Ft + áfa összegben. A munkákat az
engedélyezett erdőterv szerint kell elvégezni. Kezdési határidő 2016. december
16, a befejezés legvégső határideje 2017. március 31. A munkákat a polgármester
irányítja. A munkadíj a teljesítést követően testületi jóváhagyás után fizethető ki
15 napon belül.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti feltételekkel a szerződést kösse
meg és az összeget a 2017. évi költségvetésbe tervezze be.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
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2. Nógrádi Híradás megjelentetése
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
Beszéltem Hustyava Zoltánnal az újsággal kapcsolatban. Változatlanul, a szabályzattól
függetlenül fogjuk idén is elkészíteni, mert ez igazából nem minősül újságnak (nem kell
engedélyeztetni, sem bejelenteni). Önkormányzati-, intézményi- és civil szervezetek
beszámolói, hírei szerepelnek majd benne. 2000 Ft/oldal áron szerkeszti meg Zoli az
újságot.
Zverkó Pál képveselő:
Hány példányban?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ahány lakóingatlan van, annyit szoktuk kinyomtatni, tehát kb. 600 példányt. A
példányszámért a nyomdának fizetünk majd.
Piroska János képviselő:
Az üdülőterületen lakóknak is jut belőle?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Igen, akik itt laknak be is szoktak jönni érte.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tehát, aki egyetért azzal, hogy Nógrád község helyi kiadványa megjelenjen és elfogadja
Hustyava Zoltán ajánlatát és az eddigi gyakorlatnak megfelelő nyomtatást, kérem, hogy
kézfelemeléssel jelezze!
A polgármester javaslatát a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
129/2016.(XII.8.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a helyi kiadvány megjelentetéséről intézkedjen. Ezzel kapcsolatban
elfogadja Hustyava Zoltán 2.000 Ft/oldal szerkesztésre és nyomdai előkészítésre
vonatkozó ajánlatát.
Felkéri a polgármestert, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően a legolcsóbb
ajánlatot adó nyomdánál a kiadványt 600 példányban nyomtassa ki és ingyenesen
biztosítsa azt minden nógrádi háztartás számára. A felmerült kiadásokat a
tartalékalapból kell fedezni és azokat át kell csoportosítani.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon,
Határidő: legkésőbb 2016. december 31. és 2017. február 28.
Felelős: polgármester

5
Napirenden kívüli hozzászólások
Az ülésen a polgármester, Kovács Ágnes igazgató helyettes - aki egyben képviselő is tájékoztatást adtak arról, hogy a jelenleg önálló berkenyei alsó tagozatos iskola nemzetiségi
fenntartásba fog kerülni és ennek keretében a következő tanévben valószínűleg a szintén
nemzetiségi fenntartásban lévő szendehelyi iskola tagiskolája lesz.
Miután egyéb kérdés, észrevétel nem volt Szórágy Gyuláné polgármester megköszönte az
aktív részvételt és az ülést 16 óra 35 perckor berekesztette.
k.m.f.

Szórágy Gyuláné
polgármester

Kovács Ágnes
jegyzőkönyv hitelesítő

Árpásné Schlenk Judit
jegyző

Piroska János
jegyzőkönyv hitelesítő

