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

Nógrád Község Képviselő-testületének 2016. december 20-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
Baloghné Budai Krisztina jegyzőkönyvvezető
Érdeklődők: Dr. Kovácsné Balogh Mónika, Nyilas Kálmáné, Pintér Ferenc,
Napirend előtt:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Napirend:
1.

Nógrád Község Önkormányzata az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló
rendelet megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző

2. Nógrád Község Önkormányzata 2017. évi munkaterv megtárgyalása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
3. Nógrád Község Önkormányzata 2017. évi rendezvény naptára
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
4. Egyebek

Napirend utáni hozzászólások
Hozott határozat: 130/2016.(XII.20.) – 152/2016.XII.20.) képviselő-testületi határozat
Hozott rendelet volt: 11/2016.(XII.21.) önkormányzati rendelet az egészségügyi
alapellátások körzeteiről
12/2016/XII.20.) rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2014.(XII.04.)
rendelet módosításáról
Zárt ülés nem volt.
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Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Nógrád Község Képviselő-testületének 2016. december 20-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
Baloghné Budai Krisztina jegyzőkönyvvezető
Érdeklődők: Dr. Kovácsné Balogh Mónika, Nyilas Kálmánné, Pintér Ferenc,
Szórágy Gyuláné polgármester üdvözölte a megjelent képviselőket és érdeklődő
állampolgárokat. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, így azt 17
óra 10 perckor megnyitotta. Elmondja, hogy Villányi Péterné képviselő jelezte, hogy nem tud
részt venni a mai ülésen.
A polgármester javaslatot tett két jegyzőkönyv hitelesítőre Kelemen Gyuláné és Piroska János
személyében. A javasolt személyeket kérdésre a testület egyhangúlag elfogadta.
Elmondta a képviselőknek, hogy az Egyebek napirendi pont keretében milyen alpontokat
javasol megtárgyalni. A polgármester ezután javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendi
pontok megtárgyalására.
Kovács Ágnes képviselő:
Szeretnék egy új napirendi pontot felvetetni: az alpolgármester választást.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezt most nem tűztem napirendre, mert amikor itt voltak a Kormányhivatal munkatársai, én
akkor gondolkodási időt kértem.
Zverkó Pál képviselő:
Nem úgy volt, hogy a következő ülésig döntesz?
Szórágy Gyuláné polgármester:
De igen, úgy volt, de még nem döntöttem. Ha felvesszük mégis a napirendi pontok közé az
alpolgármester választást, a javaslatom úgy - mint korábban is - Varga Zoltán lesz.
Kovács Ágnes képviselő:
Szeretnék mégis javaslatot tenni ennek a napirendnek a felvételére.
Piroska János képviselő:
Ha egy képviselő a törvény alapján szeretne élni a napirendi pont-javaslat tételi jogával, akkor
ezt meg kell szavaztatnia a polgármesternek.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki szeretné, hogy az alpolgármester választás bekerüljön a mai napirendek közé, az kérem,
hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület a javaslatot 4 igennel, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és ezáltal az
alpolgármester választás is felkerült a megtárgyalandó napirendek közé
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Napirend előtt:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Diósjenőről megkaptuk azt az elutasító levelet, amelyen a TOP 1.4.1/2016.0039
azonosítószámú Diósjenő-Nógrád-Berkenye óvodai és bölcsődei infrastruktúra fejlesztése
szolgáltatás bővítése című pályázati kérelemmel kapcsolatos.
Szórágy Gyuláné ezután ismerteti a levél tartalmát.
Piroska János képviselő:
Megmondom őszintén, dühös vagyok. A pályázatíróval - aki a megye önkormányzataival áll
szerződéses viszonyban - ha perre mennénk, akkor valószínűleg meg is nyernénk azt, hiszen
az ő feladatában le van írva, hogy mind alakilag, mind tartalmilag meg kell felelni a
benyújtott pályázatnak. Nekünk ez egy jelentős beruházás lett volna, és most egy ilyen alaki
hiba miatt jelentős összegtől estünk el. A képviselő-testület hozhatna egy olyan határozatot,
melyben kéri, hogy az elmaradt hasznot követeljük. A diósjenőiek hogyan vélekedtek erről?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ők is teljesen ki voltak borulva. A polgármester úr elmondta, hogy azzal bíztatták őket, hogy
lesz egy második forduló. Nem tudom, hogy a második fordulóra marad-e még pénz?
Piroska János képviselő:
Azt javaslom, hogy a diósjenői önkormányzattal vegyük fel a kapcsolatot és egy közös
állásfoglaláson keresztül jelezzük a pályázatíró felé, hogy mi komolyan vesszük a benyújtott
pályázatokat és komolytalanná kezd válni, hogy egy erre szakosodott cég megenged magának
olyan lazaságot, hogy alaki hibát vét. Szülessen olyan határozat, hogy a diósjenői és a
berkenyei önkormányzattal közösen egy állásfoglalással lépjünk fel a pályázatíró felé, hogy
amennyiben záros határidőn belül nem rendezi az irányunkba elkövetett sérelmet, polgári
bíróság útján fogjuk a követelésünket érvényesíteni. Mind a három önkormányzat várta ezt a
pénzt. Ekkora hibát egy pályázatíró nem követhet el.
Zverkó Pál képviselő:
Hívjuk ide a pályázatírót és mondja el személyesen, hogy mi történt.
Tehát, aki egyetért azzal, hogy szervezzünk egy közös megbeszélést a másik két érintett
önkormányzattal és kérjünk állásfoglalást erről a pályázatról kérem, hogy kézfelemeléssel
jelezze.
A testület a javaslatot egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
130/2016.(XII.20.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a TOP-1.4.1/2016/0039 Diósjenő-Nógrád-Berkenye óvodai és bölcsödei
infrastruktúrával kapcsolatos pályázat ügyében vegye fel a kapcsolatot a másik
két település vezetőjével, és keresse meg a pályázatírót, hogy személyesen adjon
tájékoztatást a mulasztásról.
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Határidő: 2017. január 31.
Felelős: polgármester
Piroska János képviselő:
A 126/2016. számú határozattal kapcsolatban szeretném a köszönetemet kifejezni a
vezetésnek, a testületnek, azoknak, akik bármilyen módon segítették és támogatták ennek a
dolognak a létrejöttét. Nagyon kellemes és szép útban volt részünk. A 12 árva gyerek nagy
köszönettel volt Nógrád község irányába.
Kelemen Gyuláné képviselő:
A 117/2016. számú határozatban foglaltakkal kapcsolatban történt-e előrelépés?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Beszéltünk a harmadik tulajdonossal, itt volt és ő is vállalja a szerződés megkötését azokkal a
feltételekkel, amelyekkel a másik két tulajdonos is.
Piroska János képviselő:
A 120/2016. számú határozathoz fűzném hozzá, hogy javaslom a képviselő-testületnek, hogy
erre a napirendre térjünk majd vissza a januári testületi ülésen, mert én megkértem a szakértőt,
hogy ha van rá lehetőség, jöjjön el és a témával kapcsolatos kérdéseinkre adjon válaszokat.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Én azt javaslom, hogy a pénzügyi bizottsági ülésre hívjuk meg őt.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A jelenlegi szolgáltató is meghívásra kerüljön?
Piroska János képviselő:
Szerintem addig ne, amíg a képviselő-testület a szakemberrel nem beszélt. Ha a jelenlegi
szolgáltató jelen lenne ezen a megbeszélésen, akkor tévirányba viheti a megbeszélés menetét,
mert más az ő érdeke és más a mi érdekünk. Javaslom, hogy felkészülten üljünk majd le a
szolgáltatóval beszélni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tehát, aki egyetért azzal, hogy az energetikai szakértői vélemény készítőjével a pénzügyi
bizottsági ülésen előzetesen egyeztetünk, amit majd a testületi ülésen is megtárgyalunk, kérem,
hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület a javaslatot egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
131/2016.(XII.20.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Szlávik Róbert
épületenergetikai szakértő által készített műszaki szakvélemény megtárgyalását
a következő testületi ülésre elnapolja úgy, hogy előtte a Pénzügyi, Gazdasági és
Fejlesztési Bizottság ülésére is meg kell hívni a szakértőt, hogy fel lehessen
tenni neki a kérdéseket.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról intézkedjen.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
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Szórágy Gyuláné polgármester:
A 129/2016. számú határozathoz fűzném hozzá, hogy elkészültek az újságok. Ennek
kb. 90.000 Ft lesz a költsége, amit majd a tartalékalapból kell átcsoportosítani. A héten
kiosztásra is kerülnek a lapok.
Kovács Ágnes képviselő:
A 125/2016. számú határozattal kapcsolatban annyit mondanék, hogy az iskolai lépcsőnél
elkészült a világítás.
Kelemen Gyuláné képviselő:
A 127/2016. számú határozathoz kapcsolódóan kérdezem, hogy a számla ki lett-e fizetve a
vállalkozónak?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Holnap lesz kifizetve.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A mezőgazdasági utak pályázattal kapcsolatban szeretnék néhány dologról beszélni. A
pályázathoz a tervdokumentációt el kell készítenie mindkét önkormányzatnak, mivel
konzorciumban fogják beadni a pályázatot. Ennek a megbízási díja 2.667.000 Ft. Le kell
tisztázni, hogy ezt a két önkormányzat milyen arányban fizeti meg. Az utak döntő többsége
közigazgatásilag Nógrádhoz tartozik.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Úgy van esély arra, hogy konzorciumot alakítsunk, ha olyan utat teszünk bele, ami összeköti a
két települést. Ennek az útnak nagy része Nógrádhoz tartozik, tehát felezni nem tudunk. Ki
kell alakítani egy olyan elvet, hogy négyzetméter, vagy folyóméter arányában fizetünk. Ezért
kértem, hogy közöljék le a helyrajzi számokat, hogy tudjunk miről beszélni.
Piroska János képviselő:
Ha tudjuk azt, hogy mennyi a pontos folyóméter, akkor ennek arányában el tudjuk osztani a
költségeket.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a folyóméterek arányában legyen megosztva ez a tervezési díj és
minden költség, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület a javaslatot egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
132/2016.(XII.20.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
kódszámú „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére, külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges
erő-és munkagépek beszerzése”pályázatot Berkenye településsel konzorciumban
kívánja megvalósítani. A két település között a költségek megosztásának aránya a
település közigazgatási területéhez tartozó utak folyóméterének arányszáma.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
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Miután a napirendhez kapcsolódó egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, a
testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a
lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót, és a következő határozat
született:
133/2016.(XII.20.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzata az
kötelezettséget megszünteti:
107/2016.(XI.15.); 108/2016.(XI.15.);
111/2016.(XI.15.); 112/2016.(XI.15.);
115/2016.(XI.15.); 116/2016.(XI.15.);
119/2016.(XI.15.); 120/2016.(XI.15.);
123/2016.(XI.15.); 124/2016.(XI.15.);
127/2016.(XI.15.); 128/2016.(XII.8.);

alábbi határozatokra a beszámolási
109/2016.(XI.15.);
113/2016.(XI.15.);
117/2016.(XI.15.);
121/2016.(XI.15.);
125/2016.(XI.15.);
129/2016.(XII.8.);

110/2016.(XI.15.);
114/2016.(XI.15.);
118/2016.(XI.15.);
122/2016.(XI.15.);
126/2016.(XI.15.);

A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolási kötelezettség megszüntetését a
nyilvántartáson vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Napirend:
1. Nógrád Község Önkormányzata az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló
rendelet megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Központilag született egy jogszabály, hogy minden önkormányzatnak rendeletet kell alkotni
az egészségügyi alapellátások körzeteiről. A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek meg
kellett küldenünk véleményezésre a rendelet tervezetet, de még nem kaptunk választ.
A fogorvosi ügyeleti ellátás is önkormányzati feladat. Nógrád megyében csak Salgótarjánban
van fogorvosi ügyelet. A megye nyugati részében nincs megállapodása egy önkormányzatnak
sem ezzel kapcsolatban. Legutóbb azt mondta a Kormányhivatal, hogy mivel nincs
megállapodásunk erre vonatkozóan, akkor így fogadjuk el ezt a rendeletet. A rendelet
megállapodásokkal van alátámasztva.
A képviselő-testület ezután hosszasan beszél és fejti ki véleményét a fogorvosi ügyelet
hiányával és ennek esetleges megoldási lehetőségeivel kapcsolatban.
Piroska János képviselő:
Én úgy gondolom, hogy fogadjuk el ezt a rendeletet.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki elfogadja az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendeletet kérem, hogy
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság javaslatát a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta és ezzel megalkotta 11/2016.(XII.21.) önkormányzati rendeletét az egészségügyi
alapellátások körzeteiről.
Rendelet 1 példánya jegyzőkönyvhöz csatolva.
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2. Nógrád Község Önkormányzata 2017. évi munkaterv megtárgyalása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A kötelezően tárgyalandó napirendeket én beírtam a munkatervbe. Ha van olyan napirend,
amit szeretnétek bármelyik testületi ülésen tárgyalni, akkor írjuk be.
Zverkó Pál képviselő:
Havi rendszerességgel javaslom a testületi ülések megtartását, kivétel a június és július.
Rendkívüli ülésekre nincs szükség, mert tudjuk, hogy mikor lesz a következő testületi ülés és
arra lehet koncentrálni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Javasolj napirendeket, hogy mit tárgyaljunk!
Zverkó Pál képviselő:
Az aktuális dolgokat. Mindjárt kitöltjük, beírunk egy mondatot. Így jó lesz?
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Időpontot és napirendi pontot kell javasolni.
Zverkó Pál képviselő:
Az időpont legyen minden hónap utolsó keddje, kivéve júniusban és júliusban, mert akkor
szünet van.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Korábban szeptemberben sem volt testületi ülés, mert a hó végén mindig a rendezvényre
készültünk, amiben a hivatal is részt vett.
Zverkó Pál képviselő:
A keddi testületi ülést semmilyen rendezvény nem zavarja.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Márciusban mit szeretnétek tárgyalni? Mondjatok javaslatot!
Piroska János képviselő:
Javaslom elnapolni ezt a napirendet a januári testületi ülésig. Addigra ki lesz dolgozva, hogy
mik legyenek a testületi ülések napirendjei.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A januári ülés napirendjeit most kell elfogadni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki elfogadja a januári ülés időpontját és napirendjét, valamint egyetért azzal, hogy a
februári hónaptól kezdve elnapoljuk a munkaterv tárgyalását a januári testületi ülésig kérem,
hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület a javaslatot 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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134/2016.(XII.20.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete soron következő ülését
2017. január 31-én 16 órakor javasolja megtartani a januárra tervezett napirendi
pontok megtárgyalásával.
A munkaterv többi részének megtárgyalását a képviselő-testület elnapolja és
felkéri a polgármestert, hogy azt a következő ülésen tűzze napirendre.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
3. Nógrád Község Önkormányzata 2017. évi rendezvény naptára
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az elmúlt évben azt mondtuk, hogy véleményeztessük a civil szervezetekkel is a
rendezvénynaptárt. Ezt most is így gondoljátok, vagy elfogadjuk így, ahogy be van terjesztve?
A rendezvénynaptárral kapcsolatban érkezett egy kiegészítés a Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzattól, hogy szeretnének felvetetni a rendezvénynaptárba a Nóta - és dalversenyt,
amely 2017. április 22-én kerülne megrendezésre a Művelődési házban.
Piroska János képviselő:
Szerintem kérdezzük meg az összes civil szervezetet, hogy 2017-ben milyen rendezvényen
gondolkodik és azt a januári testületi ülésig nyújtsa be az önkormányzatnak.
Kelemen Gyuláné képviselő:
A Várjátékok időpontját lehetne-e módosítani, ugyanis a főszervező nem tud jelen lenni azon
a napon. Én a május 28-át javasolnám, a június 3-a Pünkösdöt semmiféleképpen sem.
Pintér Ferenc érdeklődő állampolgár:
Mi a pünkösdnek éppen az előnyét látjuk. Két napos is lehetne a rendezvény.
Zverkó Pál képviselő:
Szerintem az egy napos rendezvény is nagy teher.
A képviselő-testület és a jelen lévő érdeklődő állampolgárok hosszasan egyeztettek a IV.
Nógrádi Várjátékok legmegfelelőbb időpontjáról és a rendezvény részleteiről.
A képviselők ezután úgy foglaltak állást, hogy a rendezvénytervbe, ami megküldésre kerül,
május 27-i időpont kerüljön be.
Kovács Ágnes képviselő:
A Falukarácsony időpontját nem lehetne a jövőben későbbre tenni? Azért kérdezem, mert az
iskolai karácsony és a Falukarácsony között nagy a távolság. A tornatermet lényegében egy
hétig nem lehet használni, mert a karácsonyfa is ott áll.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Lehetne a téli szünet előtti utolsó tanítási nap előtti nap a Falukarácsony időpontja és akkor
egymás utáni 2 napon lehetne a rendezvény.

9
Pintér Ferenc érdeklődő állampolgár:
A Várjátékokkal kapcsolatban azt szeretném megkérdezni, hogy a testület elutasítja azt a
lehetőséget, hogy ez a program két napos legyen? Ez nem növelné meg a költségeket.
Pintér Ferenc ezután részletesen ismerteti a két napos rendezvény mellett szóló érveket,
programtervezeteket.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A ti szervezetetek is írja le a véleményét, a programtervezetet a két napos rendezvénnyel
kapcsolatban, és ha beérkeznek majd a javaslatok, ki fogom küldeni a képviselő testületnek.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a rendezvény naptárral kapcsolatban kérjük ki a civil szervezetek,
valamint az óvoda és iskola véleményét is kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület a javaslatot egyhangúlag 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
135/2016.(XII.20.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2017. évi rendezvény
naptárát véleményeztetni kívánja a településen élő civil szervezetekkel. A testület
felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztést azzal a módosítással küldje meg a
civil szervezeteknek véleményezésre, hogy abban a IV. Várjátékok időpontja
május 27. szombat legyen, az Idősek napja pedig a téli szünet előtti utolsó előtti
tanítási nap.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a véleményeket kérje ki, és azokat a
legközelebbi ülésen ismertesse a testülettel.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester javasolja, hogy folytassák az Egyebek napirenddel, majd
ezután tárgyalják az alpolgármester választás napirendet.
4. Egyebek
-

Hostyinszki Attila kérelme
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Hostyinszki Attila a régi Tanácsháza épületét szeretné klubhelység céljára elkérni. Az eMagyarország üzemel jelenleg a helyiségben, ahol a számítógépeknek állandó hőmérsékletet
kell biztosítani. Egy lehetőség lenne, ha a könyvtárba helyeznénk át azokat.
Piroska János képviselő:
Én azt javaslom, hogy testületileg, közösen nézzük meg azt a helyiséget. Ne utasítsuk el a
kérelmet, de napoljuk el januárra a döntés meghozatalát.
Több képviselő támogatja a helyiségek közösen történő megtekintését.
E téma kapcsán felmerült a régi Öregek Otthonának esetleges felújítási lehetősége is, melyet
igény esetén pályázat útján lehetne megvalósítani. Piroska János képviselő javasolja, hogy ez
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ügyben a képviselő-testület keresse meg az Emberi Erőforrások Minisztériumát, és kérjen
anyagi támogatást, egyéb segítséget a cél megvalósítása érdekében.
A képviselő-testület és az érdeklődő állampolgárok hosszasan vitatták az Otthon felújításának
előnyeit, feltételeit.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy Hostyinszki Attila kérelmét elnapoljuk a januári testületi ülésig
kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület a javaslatot egyhangúlag 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
136/2016.(XII.20.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Hostyinszki Attila
helyiséghasználattal kapcsolatos kérelmének ügyét elnapolja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy lehetőleg januárban szervezzen egy
bejárást az érintett épületbe és ezt követően vitassa meg a témát a képviselőtestület.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
-

„Nógrádi vár” névhasználat

Írásbeli előterjesztés csatolva
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A Nógrád Várának Megmentéséért Alapítvány elnökétől érkezett egy névhasználati kérelem.
Nógrádi vár.hu lenne a honlap neve is és a facebook oldal neve is. Ez nagyon hasonlít Nógrád
község honlapjának nevéhez.
Pintér Ferenc érdeklődő állampolgár:
Nem akarunk más nevet adni. A Nógrádi vár domain név szabad. Marketing szempontból is
ez a legelőnyösebb név. A GE fogja elkészíteni a honlapot, mi tartalmilag fogjuk felügyelni.
Piroska János képviselő:
Hátránya nem származik ebből a névből a településnek, ha mind a kettőre rákattintanak, mert
mind a kettőn a településsel kapcsolatos témát talál. Az egyik önkormányzati híradással
kapcsolatos, a másik történelmi helyhez kapcsolódik.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Úgy kell megoldani, hogy az önkormányzat oldalán ráutaló linkkel el lehessen jutni a vár
honlapjára, onnan pedig vissza lehessen lépni szintén egy linken keresztül az önkormányzat
honlapjára.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki elfogadja a Nógrádivár.hu honlap és a hozzá kapcsolódó facebook oldal névhasználatát
kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület a javaslatot 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

11
137/2016.(XII.20.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrád név
használatának szabályozásáról szóló 3/2007.(III.14.) önkormányzati rendeletben
foglaltak szerint a Nógrád Várának Megmentéséért Alapítvány kérelmének helyt
ad, és „nogradivar.hu” névvel és Facebook oldallal ingyenesen engedélyezi a
működtetést, ahol a nógrádi várral kapcsolatos információkat tesznek közzé.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a kérelmezőnek
küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
- MÁV-val kötendő megállapodás
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A MÁV munkatársai voltak itt megbeszélésen és ezt követően küldtek egy díjazásról szóló
kiegészített megállapodás tervezetet. Annyiban módosult, hogy beírták a fizetendő összeget.
Van néhány dolog, amit szeretném, ha a szerződés megkötése előtt megvalósulna: van egy
nagy nyárfa, amit ők is szeretnének kivágatni; el kell bontani a kerítésoszlopokat; két wc
elhelyezése addig, amíg az állomás épületében ki nem alakítanak egy kulturált wc-t. Éves
szinten a 135.000 Ft szerintem nagyon kevés azért, hogy mi tartsuk rendben a vasútállomást és
környékét. Ezt meg is írhatnánk nekik, ha ti is így gondoljátok. Valamekkora összeget kellene
mondanom, amit elfogadunk.
Piroska János képviselő:
Egy közfoglalkoztatott bérét kérhetnénk.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Annyit nem fognak adni, de szerintem legalább 200.000 Ft-ot próbáljunk meg kérni.
Zverkó Pál képviselő:
Havi 25.000 Ft-ot kérjünk.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tehát, aki egyetért azzal, hogy válaszként írjuk meg a MÁV-nak, hogy amit vállaltak, azt
megvalósítják, és amikor azok megtörténtek, akkor visszatérünk erre, valamint szeretnénk,
hogy legalább havi 25.000 Ft legyen a bérleti díj kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület a javaslatot egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
138/2016.(XII.20.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a MÁV-val
kötendő együttműködési megállapodást és a megállapodásban szereplő díjazást
kevésnek tartja a felsorolt karbantartási feladatok elvégzéséért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy keresse meg a MÁV
illetékesét és közölje, hogy a nógrádi vasútállomás és környékének a
megállapodásban rögzített karbantartási feladatokra 25.000 Ft/hó díjazást tart
reálisnak.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
-

- Térítési díj
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A gyermekétkeztetésről beszéltünk az óvodával, pénzügyes kolléganővel, polgármester
asszonnyal és ennek összefoglalásaként írtuk le számotokra a mellékelt előterjesztést. Úgy
gondoljuk, hogy 2017. január 1-jétől nem teszünk javaslatot térítési díj emelésére, hiszen ennek
megváltoztatására a jogszabály év közben is lehetőséget ad, amennyiben szükséges lesz.
Némely élelmiszer ÁFÁ-ja az előrejelzések alapján csökkenni fog.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tehát, aki egyetért azzal, hogy 2017. január 1-jétől nem emelünk térítési díjat kérem, hogy
kézfelemeléssel jelezze.
A testület a javaslatot egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
139/2016.(XII.20.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztésben
foglaltakat figyelembe véve nem kívánja módosítani az önkormányzat
intézményeiben folyó étkezéshez kapcsolódó nyersanyagnormákat és térítési
díjakat.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érdekelteket
tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
Kelemen Gyuláné képviselő 1 havi tiszteletdíjat szeretne felajánlani a Nógrádi
Hagyományőrzőknek és még 2 havi tiszteletdíja maradt, amit szeretne átvinni a következő
évre. Varga Zoltán képviselő pedig 1 havi tiszteletdíját felajánlja a Nógrádi
Nagyboldogasszony Alapítványnak, 7 havi tiszteletdíjat pedig átvisz 2017-re, amit a vár alatti
világítás kiépítésére szeretne felajánlani.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tehát, aki elfogadja Kelemen Gyuláné képviselő 1 havi tiszteletdíj felajánlását a
Hagyományőrző Klub működési költségeihez és Varga Zoltán 1 havi tiszteletdíj felajánlását a
Nógrádi Nagyboldogasszony Alapítvány karitatív tevékenységéhez kérem, hogy
kézfelemeléssel jelezze.
A testület a javaslatokat egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta és az alábbi határozatokat hozta:
140/2016.(XII.20.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja Kelemen
Gyuláné képviselő-testület tagjának 1 havi tiszteletdíj lemondását (járulékokkal
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növelt összegben) 28.589 Ft-ot a Nógrád Község Hagyományőrző Klub Egyesület
működési költségeinek támogatására.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást kösse
meg Nógrád Község Hagyományőrző Klub Egyesület elnökével és gondoskodjon
az összeg átutalásáról és az átcsoportosításra tegyen javaslatot.
Határidő: azonnal és 2017. február 28.
Felelős: polgármester
141/2016.(XII.20.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja Varga Zoltán
képviselő-testület tagjának 1 havi tiszteletdíj lemondását (járulékokkal növelt
összegben) 28.589 Ft-ot a Nógrádi Nagyboldogasszony Alapítvány karitatív
tevékenységének támogatására.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást kösse
meg a Nógrádi Nagyboldogasszony Alapítvány kuratóriumi elnökével és
gondoskodjon az összeg átutalásáról és az átcsoportosításra tegyen javaslatot.
Határidő: azonnal és 2017. február 28.
Felelős: polgármester
- Jókai utca szórt útalapjának elkészülte
Szórágy Gyuláné polgármester:
Kötelezettségként maradt meg még az önkormányzatnak az ún. Névtelen utca szórt útalap
készítése. Ez még 2014-ben nem készült el, de ma volt itt a műszaki ellenőr, és megállapította,
hogy a Névtelen utca – ma már Jókai utca – szórt útalapja elkészült. Szeretném, ha ennek
kifizetése a jövő évi költségvetésbe be lenne tervezve. Annak idején úgy szólt a megállapodás,
hogy az 5. és 6. építési telek eladása után lesz kifizetve. Mostanra lett eladva a 6. építési telek.
Piroska János képviselő:
Egyszerre kell kifizetni?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ahogy tudjuk, gondolom. Én vélelmezem, hogy egyszerre nem fogjuk tudni kifizetni.
Piroska János képviselő:
Tárgyaljuk meg ezt a pénzügyi bizottsági ülésen.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A szerződésben hogy szerepel a számla benyújtásának ideje és módja?
Szórágy Gyuláné polgármester:
A vállalkozó két egyenlő részletben fog számlázni. Az első részletre vonatkozó számláját az 5.
telek árbevételének beérkezése után nyújthatja be, a végszámlát pedig a 6. telek értékesítése
után. A fizetési határidő a számla átvételét követő 30 nap.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tehát, aki egyetért azzal, hogy ezt a napirendet elnapoljuk a januári pénzügyi bizottsági ülésig
kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
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A testület a javaslatot egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
142/2016.(XII.20.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Jókai Mór utca szórt
útalapja kifizetése ügyében felkéri a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési
Bizottságot, hogy a következő ülésén tárgyalja meg a részleteket, és a végrehajtást
illetően tegyen javaslatot a képviselő-testületnek.
Határidő: értelemszerű
Felelős: bizottság elnöke és a polgármester
-

Fűtési szerződés felmondása a Hivatalban

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A szolgáltató a hivatalra vonatkozóan a fűtési szerződést 2016. december 23-val felmondta. Ez
több kérdést vet fel. Az egyik kérdést fel is tenném a polgármester asszonynak: hogyan lesz
megoldva a hivatal fűtése? A másik dolog, hogy 2016 októberétől 2016. december 23-ig
ellenszolgáltatás nem történt, csak fűtés. Ennek díjazása hogyan történjen, milyen módon.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az önkormányzatnál a fűtési szolgáltatás nem lett megújítva, tehát nincs érvényes
szerződésünk.
Piroska János képviselő:
Az érvényes szerződésben benne van, hogy fűtési idényben felmondhatja a szolgáltatást? Én
úgy gondolom, hogy egyik napról a másikra nem lehet szerződést felmondani.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Igen, úgy emlékszem, hogy három hónap a felmondási idő.
Piroska János képviselő ismerteti álláspontját és véleményét a témával kapcsolatban utalva arra
a rendkívüli testületi ülésen elhangzottakra, melyen a fűtés szolgáltatója is részt vett.
Kovács Ágnes képviselő:
Meddig volt szerződés?
Szórágy Gyuláné polgármester:
2015-ig. 2016-ra már nem volt érvényes szerződés. A hivatalsegéd elvállalta, hogy reggel 1
órával korábban fog jönni és be fog fűteni.
Piroska János képviselő:
Ezt a problémát ennek a képviselő-testületnek kell megoldania. Ultimátumot kaptunk, mi is
ultimátumot adunk a szolgáltatónak: addig nem kapja meg a pénzének a visszamaradó részét,
ameddig a fűtési szezon tart. Addig kötelezzük őt a fűtésre.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Itt az volt a probléma, hogy amikor az önkormányzatnál lejárt a szerződés, akkor a szigeteléskorszerűsítés már megvolt, és akkor kezdődtek az egyeztetések. Az egyeztetések nem jutottak
el olyan pontra, hogy új szerződés legyen kötve.
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Piroska János képviselő:
Ez az írásban benyújtott felmondás sem alakilag, sem tartalmilag nem felel meg. Felmondási
időnek is lennie kell. Ezt így elfogadni képtelenség, nem korrekt. Azt javaslom, hogy üljünk le
vele és beszéljük meg.
Kovács Ágnes képviselő:
Azt sem értem, hogy a „Konrád bátyám” kinek tett november 15-én szóbeli nyilatkozatot?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Nekem tett szóbeli nyilatkozatot, de megmondom őszintén, hogy nem vettem komolyan ezt a
kijelentését, hiszen nem a Ferkel Bau Kft. képviseletében tette azt.
Piroska János képviselő:
Nyújtsa be úgy a szerződést, ahogyan azt kell, és addig, amíg a hivatalosan benyújtott
szerződést a képviselő - testület nem fogadja el, addig fűtsön. Ahonnan a kalodás fa lett
hozatva, onnan kell hozatni a hivatal fűtéséhez is fát. Fűtő pedig az legyen, aki most az
óvodában fűt, ugyanis ő nem az óvoda fűtője, őt az önkormányzat alkalmazza.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Összegezzük, hogy mit írjunk le a válaszlevélben a vállalkozónak.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Leírhatjuk, hogy nem fogadjuk el a felmondást, nem tekintjük korrektnek, valamint, hogy a
díjazás megállapítására szakembert kértünk fel. Azt javasolja a képviselő-testület, hogy a
polgármester oldja meg úgy kérdést, hogy vásároljon megfelelő mennyiségű tüzelőanyagot és
az óvoda szakképzett fűtője és a hivatalsegéd segítségével biztosítsa a hivatal fűtését.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tehát, aki egyetért azzal, hogy a fűtés felmondását nem fogadjuk el, nem tartjuk korrektnek ezt
az eljárást, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület a javaslatot egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
143/2016.(XII.20.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Ferkel Bau Kft. hivatal
fűtésének december 23-val történő felmondását nem tartja jogszerűnek, nem tartja
korrektnek, azt nem fogadja el.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntést a volt szolgáltatóval közölje
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon
fűtőanyagról, Karcag Sándort bízza meg a hivatal fűtésével, a hivatalsegédet pedig a nappali
felügyelettel, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület a javaslatot egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
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144/2016.(XII.20.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy az önkormányzati hivatal fűtése ügyében gondoskodjon a
megfelelő tüzelőanyagról és Karcag Sándort bízza meg a hivatalban a fűtéssel, a
hivatalsegédet pedig a napközbeni felügyelettel.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
- Napelemes beruházás időarányos tartozásának rendezése
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Amikor 2014-ben képviselők lettetek, tájékoztatást kaptatok arról, hogy az önkormányzatnak
milyen tartozásai vannak. Ezek között szerepelt az a tartozás, ami a napelemes beruházás saját
erejeként lett felvéve egy vállalkozótól.
Árpásné Schlenk Judit jegyző ezután röviden ismerteti ennek lényegét.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Javaslom, hogy a 15 évnek megfelelő időarányos 1.572.453 Ft törlesztő részletet fizesse vissza
az önkormányzat, hogy később ebből semmilyen joghátrány ne keletkezzen.
Piroska János képviselő:
Javaslom, hogy a polgármester jelezze a KLIK felé ezt a hiteltörlesztési problémát. Még jobb
talán, ha az Emberi Erőforrások miniszteréhez fordulunk ezzel a problémával. Szeretnénk, ha a
megtakarítás visszakerülne az önkormányzathoz, hogy a hiteltartozást - az eredeti tervnek
megfelelően - abból tudjuk törleszteni.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Sajnos korábban azt a választ kaptuk a KLIK-től, hogy azt a szerződést, amit az önkormányzat
kötött, azt ők nem vállalják át.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az aktuális hiteltörlesztés minden év költségvetésébe be volt tervezve. Annak idején képviselőtestületi határozat született ennek a hitelnek a felvételéről és visszafizetésének módjáról is.
Tehát most arról kell döntenünk, hogy az 1.572.453 Ft időarányos részt vissza tudjuk-e fizetni.
A kezdet kezdetén kb. 1.000.000 Ft körüli összeget tudtunk leszámlázni az Émász felé. Később
változott a jogszabályi környezet is: jóval olcsóbban veszik át az energiát, mint amennyiért mi
kapjuk. Nem voltak már olyan kedvezőek a mutatók, hogy vissza tudjuk időben törleszteni. Az
óvodában pedig elfogyasztjuk az energiát, mert mindent átállítottunk áramra.
Piroska János képviselő:
Mennyi idősek most a napelemek?
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az egyiket 2011-ben, a másikat 2012-ben szerelték fel.
Piroska János képviselő:
Lehet, hogy ennyi idősen már nem termel annyi energiát, amennyi szükséges lenne.
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Zverkó Pál képviselő:
1-2 éven belül inverter-csere is várható.
Szórágy Gyuláné polgármester:
20 év garancia van rájuk. Visszatérve tehát az eredeti napirendhez, a képviselő-testület
hozzájárul ahhoz, hogy ezt az időarányos tartozást rendezzük, és felhatalmazza a polgármestert,
hogy az Emberi Erőforrások miniszteréhez levélben forduljon a helyzet feltárására és a segítség
kérésére. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület a javaslatokat egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta és az alábbi határozatokat hozta:
145/2016.(XII.20.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete javasolja, hogy a K&K
Energy Service Kft. részére 1.572.453 Ft kerüljön hiteltörlesztés jogcímén
elutalásra még a 2016-os esztendőben, hogy a felvett hitel törlesztése időarányos
legyen.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
146/2016.(XII.20.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy levélben forduljon a Hesz Mihály Általános Iskola fenntartójához az iskolai
napelem-beruházással kapcsolatos hitel ügyében.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a válaszról a testületet tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Nyilas Kálmánné érdeklődő állampolgár 20 óra 50 perckor elhagyta az üléstermet.
A polgármester rövid szünetet rendelt el.
5. Alpolgármester választás titkos szavazással, eskütétel, tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
A képviselő társak kérték, hogy az alpolgármester választást is vegyük ma napirendre.
Javaslom, hogy módosítsuk úgy az Önkormányzat SZMSZ-ét, hogy legyen lehetőség két fő
társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy
kézfelemeléssel jelezze.
Árpásné Schlenk Judit jegyző felolvasta, hogy ennek megfelelően az SZMSZ 60.§-át hogyan
kellene módosítani.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy az SZMSZ az imént ismertetett formában kerüljön módosításra kérem,
hogy kézfelemeléssel jelezze.
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A testület a javaslatot egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta
és ezzel megalkotta a 12/2016.(XII.20.) rendeletét a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 9/2014.(XII.04) rendelet módosításáról.
A hozott rendelet azonnal kihirdetésre került.
A rendelet 1 példánya jegyzőkönyvhöz csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Szeretnék javaslatot tenni az alpolgármesterek személyére, Varga Zoltánra és Piroska Jánosra.
Vállalnátok a megbízatást?
Varga Zoltán képviselő:
Igen, vállalnám.
Piroska János képviselő:
Igen, vállalnám.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Hozzájárultok ahhoz, hogy nyílt ülésen tárgyaljuk az ügyet?
Varga Zoltán képviselő:
Igen, szeretném, hogy nyílt ülésen legyen tárgyalva, illetve bejelentem érintettségemet, de
szeretnék a szavazásban részt venni.
Piroska János képviselő:
Igen, szeretném, hogy az ügy nyílt ülésen legyen tárgyalva. Bejelentem személyes
érintettségemet, de szeretnék a szavazásban részt venni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy személyes érintettség miatt senki sem kerüljön kizárásra a
szavazásból, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület a javaslatot egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta,
tehát hozzájárult ahhoz, hogy Piroska János és Varga Zoltán alpolgármester-jelölt személyes
érintettsége ellenére részt vegyen az alpolgármester választás titkos szavazásában.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Mivel Varga Zoltán az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatot Kezelő Bizottság elnöke, Piroska
János pedig a bizottság tagja, kérem Zverkó Pál bizottsági tagot, és Kovács Ágnes képviselőt,
hogy bonyolítsa le a titkos szavazást.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy - mivel Varga Zoltán az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatot Kezelő
Bizottság elnöke, Piroska János pedig a bizottság tagja, - ezért Zverkó Pál bizottsági tag, és
Kovács Ágnes képviselő bonyolítsa le a titkos szavazást, kérem, hogy kézfelemeléssel
jelezze.
A testület a javaslatot egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
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147/2016.(XII.20.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Ügyrendi és
Vagyonkezelő Bizottság elnökének és tagjának érintettsége miatt az
alpolgármester választás titkos szavazásának lebonyolításával megbízza Zverkó
Pált, a bizottság tagját és Kovács Ágnes képviselőt.
A testület felkéri a képviselőket, hogy a titkos szavazás lebonyolításáról
gondoskodjanak.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Ágnes és Zverkó Pál képviselők
Szórágy Gyuláné polgármester 21 óra 15 perckor szünetet rendelt el, amely alatt
lebonyolították a titkos szavazást.
Az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatot Kezelő Bizottság tagja Zverkó Pál átadta a
szavazólapokat és ismertette a szavazás módját.
21 óra 35 perckor az ülés folytatódott.
Zverkó Pál az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatot Kezelő Bizottság tagja ismertette a szavazás
eredményét, miszerint 6 fő vett részt a szavazásban, mint a 6 szavazat érvényes volt. Piroska
Jánosra leadott szavazatok száma 6, Varga Zoltánra leadott szavazatok száma 6.
A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúan, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással titkos szavazás során az alábbi határozatot hozta
148/2016.(XII.20.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a titkos szavazással
Piroska János 2642 Nógrád, Árpád utca 15. és Varga Zoltán 2642 Nógrád, Árpád
utca 12. szám alatti lakosokat választotta meg társadalmi megbízatású
alpolgármestereknek.
A testület felkéri az alpolgármestereket, hogy a polgármester munkáját segítsék.
Határidő: folyamatos, tisztségének fennállásáig
Felelős: alpolgármesterek
Piroska János és Varga Zoltán alpolgármesteri minőségükben letették az esküt, melynek
szövegét Szórágy Gyuláné polgármester olvassa elő.
Az eskü szövege:
Én, …(név) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Nógrád fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!
Az esküt tett alpolgármesterek ezután aláírták az esküokmányt.
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Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A jogszabály szerint az alpolgármester részére tiszteletdíjat kell megállapítani. Ez a mi
település kategóriánkban 104.700 Ft és 134.600 Ft között lehetséges. A jogszabály
értelmében kérem a képviselőket, hogy tegyenek javaslatot a tiszteletdíj összegének
megállapítására.
Javaslat hangzott el az alsó határ megállapítására.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy Piroska János alpolgármesteri tiszteletdíjának összege 104.700 Ft
legyen, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
Piroska János bejelentette személyes érintettségét.
A képviselő-testület Piroska János tiszteletdíjára tett javaslatot egyhangúlag 5 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
149/2016.(XII.20.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Piroska János társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2016. december 20-tól havi 104.700 Ftban állapítja meg.
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a számfejtésről intézkedjen.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Piroska János személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazáson.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy Varga Zoltán alpolgármesteri tiszteletdíjának összege 104.700 Ftban kerüljön megállapításra, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
Varga Zoltán bejelentette személyes érintettségét.
A képviselő-testület Varga Zoltán tiszteletdíjára tett javaslatot egyhangúlag 5 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
150/2016.(XII.20.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Varga Zoltán társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2016. december 20-tól havi 104.700 Ftban állapítja meg.
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a számfejtésről intézkedjen.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Varga Zoltán személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazáson.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy az alpolgármester a tiszteletdíjáról lemondjon.
Kívántok-e élni ezzel a lehetőséggel?
Piroska János képviselő:
Igen, én élni kívánok ezzel a lehetőséggel és ezennel lemondok a tiszteletdíjam teljes
összegéről.
Varga Zoltán képviselő:
Én is élni kívánok a lehetőséggel, és lemondok a tiszteletdíjam teljes összegéről.
Az írásbeli lemondás aláírásra került, és a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy az alpolgármesterek lemondását tudomásul veszi, az
kézfelemeléssel jelezze.
Piroska János lemondását az önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag 5 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
151/2016.(XII.20.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Piroska János társadalmi
megbízatású alpolgármester teljes összegű tiszteletdíjról való lemondását
tudomásul veszi.
Az összeg számfejtésével és tervezésével kapcsolatos feladatokat tehát nem kell
ellátni.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: jegyző
Piroska János személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazáson.
Varga Zoltán lemondása alapján az önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag 5 igennel,
0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
152/2016.(XII.20.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Varga Zoltán társadalmi
megbízatású alpolgármester teljes összegű tiszteletdíjról való lemondását
tudomásul veszi.
Az összeg számfejtésével és tervezésével kapcsolatos feladatokat tehát nem kell
ellátni.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: jegyző
Varga Zoltán személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazáson.
Szórágy Gyuláné polgármester gratulált a megválasztott alpolgármestereknek és jó munkát
kívánt nekik.
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Piroska János képviselő:
A várat népszerűsítő tábla kihelyezése is fontos lenne, hiszen az országban, a főutak mentén,
számos helyen találkozhatunk valamilyen nevezetességet reklámozó táblával. Így nem csak
településünk, hanem megyénk turizmusa is fejlődne. Úgy gondolom, hogy ez ügyben a helyi
Közútkezelővel kellene felvenni a kapcsolatot.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Megírom a levelet a Közútkezelőnek a tábla kihelyezésével kapcsolatban.
Miután egyéb kérdés, észrevétel nem volt, Szórágy Gyuláné polgármester megköszönte az
aktív részvételt és az ülést 22 órakor berekesztette.
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