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

Nógrád Község Képviselő-testületének 2016. február 23-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
Matikovszki Bernadett jegyzőkönyvvezető
Meghívott vendég: Debreceniné Králik Tünde Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Horváth Erzsébet óvodavezető.
Érdeklődők: Nyilas Kálmánné, Dávid Barbara, Zverkó Pálné, Kovács József.
Napirend előtt:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Napirend:
1. Nógrád Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelet megtárgyalása,
jóváhagyása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
2. Nógrád Község Önkormányzata közbeszerzési tervének megtárgyalása, és
elfogadása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
3. Civil szervezetek működési támogatás pályázata
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
4. Önkormányzati Alapítványok felülvizsgálata
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
5. Alpolgármester választás titkos szavazással, eskütétel, tiszteletdíjának
megállapítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
6. 2016. évi rendezvénynaptár
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
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7. Egyebek

Hozott határozat: 1/2016.(II.23.) – 17/2016.(II.23.) képviselő-testületi határozat
Hozott rendelet volt: 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet a 2016. évi
költségvetésről
Zárt ülés nem volt.
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Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Nógrád Község Képviselő-testületének 2016. február 23-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
Matikovszki Bernadett jegyzőkönyvvezető
Meghívott vendég: Debreceniné Králik Tünde Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Horváth Erzsébet óvodavezető.
Érdeklődők: Nyilas Kálmánné, Dávid Barbara, Zverkó Pálné, Kovács József.
Szórágy Gyuláné polgármester üdvözölte a megjelent képviselőket, meghívott vendégeket
és érdeklődő állampolgárokat, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés
határozatképes, így azt 17 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 Varga Zoltán
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.
Zverkó Pál képviselő:
Szeretném javasolni, hogy havonta tartsunk testületi ülést ahogyan régen is, hisz mindig
akad megbeszélnivaló.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A decemberi ülésen elfogadtuk az éves munkatervet és akkor abban maradtunk, ha
megbeszélnivaló van, rendkívüli ülést hívunk össze.
Zverkó Pál képviselő:
Én akkor is azt mondom, hogy hivatalosan legyen havi egy ülés betervezve, és ha esetleg
nincs megtárgyalnivaló, akkor elmarad.
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Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Akkor be kell nyújtani egy módosító indítványt, hogy mikor mi legyen tárgyalva az
elfogadotton felül.
Piroska János képviselő:
A Viola és a Hajnalka utcák felújításával kapcsolatban megkerestek az üdülősök, ezért én
javaslom, hogy az egyik testületi ülésre hívjuk el az üdülősöket, akik ott megtehetnék az
esetleges panaszaikat, javaslataikat, kérelmeiket. Kétszer is jártam kint az Almáskertben és
úgy gondolom, hogy a Hunyadi utca folytatásánál az Almáskerthez vezető utat
mindenképpen rendbe kellene hozni, illetve az út melletti földtulajdonosokat fel kellene
szólítani, hogy a bokraikat, fáikat metsszék meg, hogy azok ne lógjanak ki az útra.
Szórágy Gyuláné polgármester:
De kit hívjunk meg? Mind a 240 üdülőtulajdonost?
Piroska János képviselő:
Vannak köztük olyanok, akik komolyabban foglalkoznak az ottani problémákkal, őket
kellene megkeresni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
De mért nem engem kerestek meg?
Piroska János képviselő:
Azt mondták, hogy többször voltak a hivatalban, beszéltek a polgármesterrel és a jegyzővel,
de nem igazán foglalkoztak a problémájukkal.
Zverkó Pál képviselő:
Úgy volt, hogy az illető eljön most az ülésre és elmondja a problémáit, de valamiért
mégsem jött, reméljük, legközelebb majd eljön.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Egy üdülőst sem hagyhatunk ki a meghívásból, mert mindenki egyforma tulajdonos, ezért
én javasolnám, hogy a nyári időszakban, amikor a többség amúgy is Nógrádon tartózkodik,
tartsunk nekik egy egyeztető fórumot a Művelődési Házban.
Piroska János képviselő:
Ez így megfelelő, tartsuk mondjuk június elején!
Az almáskerti ingatlantulajdonosok fórumával kapcsolatban a testület egyhangúlag, 6
igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
1/2016.(II.23.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy június egyik szombati napjára küldjön meghívót minden
almáskerti üdülőtulajdonosnak, hogy jöjjenek el a művelődési házba az
almáskerti ingatlantulajdonosokat érintő problémák megbeszélésére.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtásáról intézkedjen,
és annak időpontjáról a képviselőket értesítse.
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Határidő: legkésőbb 2016. június 25.
Felelős: polgármester
A napirendhez kapcsolódó 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:
2/2016.(II.23.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási
kötelezettséget megszünteti:
152/2015.(XII.14.);
153/2015.(XII.14.);
154/2015.(XII.14.);
155/2015.(XII.14.);
156/2015.(XII.14.);
157/2015.(XII.14.);
158/2015.(XII.14.);
159/2015.(XII.14.);
160/2015.(XII.14.);
161/2015.(XII.14.);
162/2015.(XII.14.);
163/2015.(XII.14.);
164/2015.(XII.14.); 165/2015.(XII.14.).
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolási kötelezettség megszüntetését a
nyilvántartáson vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Napirend:
1. Nógrád Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelet megtárgyalása,
jóváhagyása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A tegnapi napon a pénzügyi bizottság tárgyalta ezt a napirendet, így átadom a szót a
bizottság elnökének.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta a 2016. évi költségvetést, kérdéseinkre választ kaptunk, a
számszaki részével egyet is értünk. A tervezetet elfogadásra javasoljuk két pont kivételével,
az egyik a 7.§.(2) bekezdése, mely a köztisztviselők 15%-os illetménykiegészítéséről szól, a
másik pedig a 11.§.(1) bekezdés, mely az átcsoportosítás jogkörét a polgármesterre ruházza.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Tegnap erről a bizottsági ülésen nem volt szó, pedig a bizottsági ülések éppen azért vannak,
hogy megbeszéljük, megrágjuk a dolgokat. Tegnap elmondtam, hogy a 15%-os
illetménykiegészítés azért van, mert 9 éve nem emelkedett az illetményalap, a pénzügyes
kolleganő pedig elmagyarázta, hogy miért szeretné, ha az átcsoportosítás a polgármester
jogköre lenne. De ezek szerint ti hetente szeretnétek ülést tartani, hogy elfogadjátok az
átcsoportosításokat.
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Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság elnöke:
Mi csak tudni akarunk arról, hogy mikor, honnan veszünk el, és mit, hova rakunk át.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
De erről mindig tudtok, hisz mindig beszámolunk.
Zverkó Pál képviselő:
Előre szeretnénk tudni az átcsoportosításokról, nem pedig utólag.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ez nem olyan egyszerű, hisz a kötött célú pótelőirányzatokat máshova nem is lehet tenni.
Ezek szerint ezentúl minden pótelőirányzatnál ülést kell összehívni.
Piroska János képviselő:
Jogszabályi akadálya nincs a kérésünknek, havi egy üléssel ez szerintünk megoldható.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ha emiatt csúszni fognak a határidős dolgok, akkor majd fizethetjük a büntetést.
Mlinárcsek Márta pénzügyi előadó:
Ez így nem fog menni.
Zverkó Pál képviselő:
Akkor is mindenről tudni akarunk, vonjátok be a testületet a munkába!
(Erős hangon hangzott el.)
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Csak tudnám, hogy akkor minek vannak a bizottsági ülések, hisz erről tegnap szó sem volt.
Zverkó Pál képviselő:
De azóta átgondoltuk a dolgot és így döntöttünk, szakértői segítséget kértünk.
Piroska János képviselő:
Én tegnap is kifogásoltam ezt a két pontot, csak nem lett kivesézve. Törvényes akadálya
nincs a kérésünknek, így a két pont nélkül is elfogadható a rendelettervezet.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A pénzügyes kolleganő munkáját ez majd nagyban nehezíti, holott már így is elég nagy a
teher rajta.
Kovács Ágnes képviselő:
Tavaly ez a pont benne volt?
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Nem.
Kovács Ágnes képviselő:
Mégis működött a dolog, most is ez lesz.

7
Szórágy Gyuláné polgármester:
Mi csak az ügymeneteket akartuk gyorsítani, nem én találtam ki, hogy én intézhessem az
átcsoportosításokat. Legyen csak a testület hatásköre, majd gyakrabban ülünk össze!
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
És miért akartok bércsökkentést, mit mondjak a munkatársaknak?
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság elnöke:
Mi nem akarunk bércsökkentést, ez nem arról szól.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
De igen, ha ez a rész kikerül a rendeletből, az bércsökkentést jelent.
Piroska János képviselő:
A közös hivatal dolgozóinak bére miért szerepel az önkormányzat költségvetésében?! Ha ez
annyira szükséges, szerepeljen a rendeletben, de legyen akkor odaírva, hogy a fedezet a
körjegyzőség költségvetésében szerepel!
Szórágy Gyuláné polgármester:
Szerepel is ott, hisz onnan van a fedezet.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az államháztartási és köztisztviselői törvény kimondja, hogy ilyen jogcímen a dolgozónak
akkor adható kiegészítés, ha azt az önkormányzati rendelet tartalmazza. De akkor
kiegészítjük ezt a pontot azzal, hogy ennek fedezete a közös hivatal költségvetésében
rendelkezésre áll.
Szórágy Gyuláné polgármester ismertette a rendelet 7.§. (2) bekezdésének módosítását,
melyet a testület 5 igennel és 1 tartózkodással elfogadott. A 7.§.(2) bekezdésének szövege
tehát a módosítást követően az alábbi:
„A Képviselőtestület az Önkormányzat hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítésének mértékét közép és felsőfokú végzettség esetében 15%-15%-ban
állapítja meg. (A szükséges fedezet a Berkenyei Közös Hivatal költségvetésében
rendelkezésre áll.)
Szórágy Gyuláné polgármester:
A 11.§.(1) bekezdése pedig törlésre kerül.
A bekezdés törlését a testület 4 igennel és 2 ellenszavazattal elfogadta.
A módosított rendelettervezetet pedig a testület 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 1
tartózkodással elfogadta és ezzel megalkotta a 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendeletét
a 2016. évi költségvetésről.
Rendelet 1 példánya jegyzőkönyvhöz csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A tegnapi bizottsági ülésen már részletesen ismertettem a közös hivatal költségvetését, ha
esetleg még bármilyen kérdés van, tegyétek fel.
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Piroska János képviselő:
Azt gondolom, ha a közös hivatal költségvetését teljes mértékben lefinanszírozza a
központi költségvetés, akkor egy szavunk sem lehet, elfogadjuk azt.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság elnöke:
A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a közös hivatal 2016. évi költségvetését.
A Berkenyei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését a testület
egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
3/2016.(II.23.) képviselő-testületi határozat
Nógrád község önkormányzata a közös hivatal költségvetését összesen 33700
E Ft bevétellel, 33700 E Ft kiadással ezen belül 22365 E Ft személyi
juttatással, 6300 E Ft járulékkal és 5035 E Ft dologi kiadással összesen 8 fő
létszámmal, ezen belül, 8 fő köztisztviselővel elfogadja.
A testület felkéri Berkenye Önkormányzat polgármesterét és jegyzőjét, hogy a
közös önkormányzati hivatal költségvetését az elfogadottnak megfelelően
építse be Berkenye község 2016. évi költségvetésébe.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság elnöke:
A tegnapi bizottsági ülésen polgármester asszony elmondta, hogy vannak érdeklődők a
telkeink iránt, ezért a bizottság javasolja, hogy csökkentsük a telkeink árát a gyermekes
családok számára, vagyis növeljük az adott kedvezményeket. Az egy gyermekesek 25%
kedvezményt kapnának, a két gyermekesek 40% kedvezményt, a három vagy több
gyermekesek pedig 60% kedvezményt.
A telekár kedvezmények módosítását a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal
és 0 tartózkodással elfogadta és a következő határozatot hozta:
4/2016.(II.23.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Jókai Mór utcában
és Bory László közben kialakított telkek eladási árával kapcsolatban az alábbi
határozatot hozza:
A., A telkek vételára négyzetméterenként 3.000 Ft (ÁFA-val növelt összeg).
B., A vételárból az önkormányzat az alábbi kedvezményt adja
1. amennyiben a vásárlók a vásárlás időpontjában egy 14 éves kor alatti
gyermeket nevelnek és vállalják, hogy 5 éven belül a telket beépítik
(használatbavételi engedélyt szereznek) és ezt követően Nógrádon a család
állandó lakóhelyet létesít az A., pontból 25% kedvezményt kapnak;
2. 2 gyerek esetén 40% kedvezményt;
3. 3 vagy annál több gyerek 60% kedvezményt jelent.
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Jelen eladási árat az ezt követően megkötött adásvételi szerződés esetében
kell alkalmazni.
A 38/2013.(IV.29.) képviselő-testületi határozat hatályát veszti.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat közzétételéről és
alkalmazásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester
2. Nógrád Község Önkormányzata közbeszerzési tervének megtárgyalása, és
elfogadása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A pénzügyi bizottság ezt a napirendet is tárgyalta, így átadom a szót a bizottság elnökének.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság elnöke:
A 2016. évi közbeszerzési tervbe betervezésre került a kerékpárút és a csapadékvíz
elvezetés.
Kelemen Gyuláné részletesen ismertette a kerékpárút útvonaltervét, a kivitelezés részleteit.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság elnöke:
A csapadékvíz elvezetés keretében a belterületi utak víztelenítését, árkok rendbetételét,
kialakítását szeretnénk megvalósítani. A 2016. évi közbeszerzési tervet a bizottság
elfogadásra javasolja.
A javaslattal a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
egyetértett, így az alábbi határozat született:
5/2016.(II.23.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2016. évi
közbeszerzési tervet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, amely
egyben a határozat mellékletét képezi.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon, szükség esetén tegyen javaslatot módosításra.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
3. Civil szervezetek működési támogatás pályázata
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ismét átadom a szót a pénzügyi bizottság elnökének.
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Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság elnöke:
2016-ban is szeretnénk támogatást nyújtani a civil szervezeteknek és alapítványoknak, a
keretösszegünk egy kicsit emelkedett, 1.500.000 Ft áll rendelkezésünkre. A pályázat
benyújtásának feltételei ugyanazok lennének, mint az előző évben.
Szórágy Gyuláné polgármester ismertette a községben működő 12 érintett szervezetet.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A pályázati kiírással egyetért a testület, amely határozati javaslatként megküldésre került?
A pályázati kiírást a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta az alábbiak szerint:
6/2016.(II.23.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete tájékoztatást kér a
helyi alapítványoktól és civil szervezetektől az alábbiak szerint:
- A támogatást igénylő Nógrád községben működő fenti szervezeteknek
2016.04.15-ig az alábbiakat kell benyújtani az önkormányzathoz
- 2015. évi tevékenység rövid leírása max. 1 db A4-es oldal
- 2016. évi tervek rövid leírása
- Tagok száma 2016. február 29-én
- Tevékenységgel érintett nógrádi lakosok száma
- 2015. évi pénzügyi beszámoló, amelyben fel kell tüntetni a nyitó és záró
pénzkészletet, tárgyévi bevételek és kiadások összegét.
- 2016. évre önkormányzattól igényelt működési támogatás összege, és
felhasználási célja konkrétan megnevezve.
A kérelemben nyilatkozni kell, hogy a szervezetnek nincs 60 napon túli
köztartozása, és, hogy nem áll csődfelszámolási vagy végelszámolási eljárás
alatt.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a szervezetek vezetőit
értesítse, és a benyújtott támogatási kérelmet a honlapon tegye közzé.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4. Önkormányzati Alapítványok felülvizsgálata
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság elnöke:
Az önkormányzatnak két alapítványa van, a Nógrád Várának Megmentéséért Alapítvány és
a Nógrádi Tornateremért Alapítvány, a kuratóriumi tagok mandátuma 2015. december 31én lejárt. A bizottság úgy döntött, hogy először kérdezzük meg a régi tagokat, hogy
szeretnének-e továbbra is kuratóriumi tagok lenni, majd keressünk új tagokat az esetlegesen
megüresedő helyekre, ezért a bizottság ezt a napirendet elnapolásra javasolja március 10-ig.
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Piroska János képviselő:
Az alapító okiratok módosításait a kuratóriumi tagoknak kell előkészíteni?
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Igen, és aztán a testülettel egyeztetni. Március 31-ig kell a vonatkozó jogszabály
értelmében a módosításokat elvégezni, amit az új Ptk. előír.
Zverkó Pál képviselő azt sérelmezte, hogy miért áll ilyen rövid idő rendelkezésre.
Zverkó Pál képviselő:
Az alapító okiratok szerint a tagok visszahívhatóak, de ti egyszer azt mondtátok nekünk,
hogy a mandátum lejártáig nem lehet piszkálni azokat.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Mi nem ezt mondtuk, hanem azt, hogy nem sok értelme van hozzájuk nyúlni, hisz
hamarosan úgyis le fog járni a mandátumuk. Akkor a testület egyetért azzal, hogy ezt a
napirendi pontot március 10-ig elnapoljuk, és akkor rendkívüli ülésen kerül
megtárgyalásra?
A napirend elnapolását a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással elfogadta, így a következő határozat született:
7/2016.(II.23.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pénzügyi,
Gazdasági és Fejlesztési Bizottság javaslatát figyelembe véve az
Önkormányzati Alapítványok felülvizsgálata napirend megtárgyalását
elnapolja. A bizottság 5/2016.(II.22.) határozatában foglaltaknak megfelelően
felkéri Zverkó Pál képviselőt és Kelemen Gyuláné elnököt, hogy a régi tagok
megkérdezésével és szükség esetén új tagok bevonásával és
nyilatkoztatásával gondoskodjon a napirend előkészítéséről, valamint a
névsort a polgármesternek adja le.
Határidő: 2016. március 10.
Felelős: Zverkó Pál képviselő és Kelemen Gyuláné bizottsági elnök
5. Alpolgármester választás titkos szavazással, eskütétel, tiszteletdíjának
megállapítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ismét felteszem a kérdést, hogy a kettős jelölést esetleg támogatjátok-e SZMSZ
módosítással?
Zverkó Pál képviselő:
Kérhetnénk öt perc szünetet, hogy megbeszéljük?
Szórágy Gyuláné polgármester 18 óra 20 perckor szünetet rendelt el.
18 óra 28 perckor az ülés folytatódott.
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Zverkó Pál képviselő:
A polgármester asszony javaslatát megvitattuk, mi is szeretnénk már megoldani ezt a
problémát, ezért szeretnénk a két nevet hallani, kit javasolnál?!
Szórágy Gyuláné polgármester:
Varga Zoltánt és Zverkó Pált.
Zverkó Pál képviselő:
Mi nem erre gondoltunk, így nem fogadjuk el.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Varga Zoltán és Kelemen Gyuláné.
Zverkó Pál képviselő:
Nem.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor marad az egyes verzió, vagyis ismételten Varga Zoltánt javaslom alpolgármesternek.
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, kérem a másik két bizottsági tagot, hogy
bonyolítsa le a titkos szavazást.
Szórágy Gyuláné polgármester 18 óra 32 perckor szünetet rendelt el, amely alatt
lebonyolították a titkos szavazást.
18 óra 40 perckor az ülés folytatódott.
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 1
fő támogatta, 4 fő pedig nem, így a szavazás eredménytelen.
Titkos szavazásról készült jegyzőkönyv mellékelten csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ismételten megállapítom, hogy sokadik nekifutásra sem sikerült alpolgármestert
választanunk, amit nagyon sajnálok. A képviselő-testület tehát titkos szavazással az alábbi
határozatot hozta az ügyben:
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8/2016.(II.23.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a titkos szavazás
eredményeként nem választott alpolgármestert, mivel a Szórágy Gyuláné által
javasolt Varga Zoltán képviselő nem kapta meg az elfogadáshoz szükséges
támogatást. A polgármester javaslatát csak 1 fő támogatta, 4-en nem
támogatták, ezen szavazatok a titkos szavazás szabályai szerint érvénytelen
szavazatok.
A törvényesség biztosítása érdekében a következő ülésen az alpolgármester
választást ismét napirendre kell tűzni.
Határidő: következő ülés
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
A múltkor tartottunk egy megbeszélést az alpolgármester választással kapcsolatban és ott
felolvastam a Kormányhivatal törvényességi észrevételét. Ezután én határidő módosítást
kértem február 29-ig, illetve írtam egy tájékoztató levelet, amit fel is olvasok.
Szórágy Gyuláné polgármester felolvasta a Kormányhivatal részére a témában írt
tájékoztatását. (Tájékoztató levél jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Zverkó Pál képviselő:
Ez a levél a te egyedi véleményed, nem az ami a megbeszélésen elhangzott. Az
egyeztetésen elmondtam neked, hogy a választások után választhattál volna közülünk, és
ezzel üzenhettél volna a falunak, hogy kompromisszum kész vagy, de nem tetted. Többször
elmondtam már neked, hogy nem kívánok az alpolgármestered lenni, most mégis engem
jelöltél. Te egyáltalán nem akarsz alpolgármestert! Ha Keresztes Konrád itt ülne az
asztalnál, Varga Zoltán szóba sem jönne. Ez a levél nagyon nem volt fair!
(A képviselő ezeket a szavakat igen erős hangnemben mondta el.)
Piroska János képviselő:
A levélhez annyit fűznék, hogy először is illett volna megkérdezned, hogy felolvashatod-e,
mivel ez a levél személyiségi jogokat sért. Egyébként meg hányingerkeltő és felháborító!
Ha én polgármester akartam volna lenni, akkor jelöltettem volna magam. Neked sem volt
kötelező indulnod és anno átvenned utánam a hivatalt. Én soha semmit nem loptam el, amit
csináltam a faluban maradt, a csatornaprogramért inkább köszönettel tartoztok. Három falu
programja volt a beruházás, mindenhol volt képviselő-testület és jegyző, ha
törvénytelenségek lettek volna, nem hagyják. Ha te az én szememre veted a 20 millió
forintos adósságot, akkor én is odadobom neked azt a 19,5 millió forintos tartozást, amit
szabálytalanul magánszemélytől vettél fel, hiszen ha banki hitel lett volna, az állam
konszolidálta volna azt. Én nyugodt lélekkel állok a falu elé, hisz semmit nem loptam el!
Egyébként ha jól emlékszem anno a rendőrségen is feljelentettetek, de semmit nem találtak
ellenem.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezek után, hogy akarnál te együtt dolgozni velem?!
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Piroska János képviselő:
Én a faluért vállaltam a feladatot és csinálni is fogom! Én a megkérdezésed nélkül nem
írtam volna ilyen levelet!
Kovács Ágnes képviselő:
Ez a levél engem is felháborít, hisz tele van személyes dolgokkal. János nem ösztönöz
minket, hogy őt jelöljük, mi mind magunktól gondoljuk úgy, hogy ő lenne a megfelelő
személy a feladatra.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Amióta itt vagyok, a csatornaberuházás miatt sokszor volt probléma és nem egyszer volt
olyan helyzet, hogy az önkormányzati dolgozók fizetése is veszélyeztetve volt. Amikor
felmerült az ülésen, hogy a csatornaberuházás elhibázott dolgaiért feljelentés szülessen, azt
sem a polgármester, sem én nem támogattam. Tény, hogy az ÁSZ vizsgálat felelősséget
állapított meg és nagy összegű visszafizetési kötelezettséget.
Piroska János képviselő:
Szabálytalanság akkor sem volt a rendszerben, ráadásul nem csak minket, hanem közel 200
másik önkormányzatot is érintett ugyanez a probléma, hiszen az állami támogatások
rendszerében hibázott az állam. Van csatorna mindhárom településen és ez a lényeg!
Kelemen Gyuláné képviselő:
Mindig azt mondjátok, hogy ne vájkáljunk a múltban, ti mégis ezt teszitek, holott semmi
köze az alpolgármester választáshoz. Eddig két név nem hangzott még el az alpolgármester
személyére, ha tényleg megoldást akarunk, akkor miért nem?! Nem igaz, hogy nem lehet
velünk dolgozni, mert lehetne! Ez a levél szerintem sem volt korrekt, csak magadat akartad
védeni! Így nem fogunk előre haladni, mert csak a támadások mennek, holott közeledni
kellene egymás felé és össze kellene fognunk a faluért. Én a szakmai tudást és segítséget
Piroska Jánosban látom és nem értem, hogy miért ágáltok ennyire ellene.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Még Piroska Jánosnak szeretnék reagálni, hogy a magánszemélytől kapott kölcsön igenis
szabályos és törvényes volt. Ha nem így lenne, a Kormányhivatal észrevételt tett volna,
ahogyan az alpolgármester választás kapcsán is, ezért is kellene minél előbb megoldást
találni.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Mi is írni fogunk a Kormányhivatalnak, és kérni fogjuk, hogy akkor jelöljenek ki ők egy
alpolgármestert, hogy végre megoldódhasson az ügy.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Akkor mért nem vállalod el te a feladatot Mariann, hogy végre megoldás szülessen?
Kelemen Gyuláné képviselő:
Ha más nincs, legközelebb elvállalom, csak, hogy ne legyen büntetés!
Piroska János képviselő:
Jegyzőasszony neked a levél felolvasása előtt zárt ülést kellett volna elrendelned, hisz a
levél személyiségi jogokat érintett. Várom majd ez ügyben a Kormányhivatal törvényességi
észrevételét! Ha egy óvodavezető megválasztását zárt ülésen kell tárgyalni, akkor egy
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képviselő személyiségét sértő levelet hogyan olvashatsz fel nyílt ülésen?! A testületnek
szavazási joga van alpolgármester ügyben, ez miért törvénysértő?
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az alpolgármester választással kapcsolatos viták sosem zárt ülésen hangzottak el. A
csatorna beruházással kapcsolatos dolgok pedig eddig is nyíltak voltak, hisz a helyi
újságban is szerepeltek. A képviselőnek valóban van joga nemmel szavazni, de így létrejött
egy olyan állapot, hogy nincs alpolgármester, és ez a törvénysértő.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A levélben leírt dolgokat én már nem egyszer személyesen is elmondtam neked és azt is,
hogy te nem segíteni akarsz nekem, hanem irányítani.
Piroska János képviselő:
Nektek is át kellene gondolni, értékelni a dolgokat, hiszen a megoldás kulcsa a ti
kezetekben van.
6. 2016. évi rendezvénynaptár
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Decemberben arra kértetek, hogy szólítsam meg a civil szervezeteket, kérjem ki a
véleményüket a rendezvénynaptárral kapcsolatban. Ezt megtettem, néhány véleményt ki is
küldtem nektek.
Kovács Ágnes képviselő:
Az iskolát még decemberben megkereste Hugyecz Mariann és az SZMK azzal, hogy
augusztus 13-án jótékonysági bált szeretnének tartani a tornateremben, melynek bevételét
az iskola és az óvoda javára ajánlanák fel. A decemberben megkapott rendezvénynaptárban
még nem volt benne a szlovák hagyományok hétvégéje, így nem tűnt fel, hogy a két
rendezvény egy napra esik, és emiatt a tornaterem használattal kapcsolatban ütközés van.
Hugyecz Mariannék tudomásom szerint a tornatermet már el is kérték és meg is kapták a
KLIK-től erre a napra, zenélni pedig egész éjjel Kocsis Janika fog.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ha az óvoda és az iskola már decemberben tudott a bálról, akkor mért nem jeleztek, hogy
tegyük bele a rendezvénynaptárba?!
Debreceniné Králik Tünde Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:
Minden évben a búcsú előtti szombaton tartjuk a testvértelepülések találkozója
rendezvényt, amelynek idén más nevet kellett adnunk. Mi pályázatot adtunk be erre a
napra, gond akkor lesz, ha esni fog az eső, mert akkor a tornateremben kellene
megtartanunk a rendezvényt, illetve a mi pályázatunk is tartalmaz bált. Mariann egyébként
elmondta, hogy ingyenesen kapták meg a tornaterem használatot, mivel a bál bevételét
felajánlották az óvoda és iskola javára, de vajon lesz bevétel?! Testvértelepülési találkozó
évek óta van, még ha tavaly év elején nem is szerepelt a rendezvénynaptárban, és az Őszi
Vigalom 2. napja sem emiatt a rendezvény miatt maradt el tavaly, ezt azért kikérem
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magunknak. Úgy gondolom, hogy nem ellenségeskedni kellene, hanem összedolgozni,
hogy mindenki meg tudja valósítani a céljait.
Zverkó Pál képviselő:
Az a baj, hogy ti a rendezvényeitekből kihagytok minket. Két hete is mi volt a művelődési
házban, táncverseny? Arról sem tudtunk.
(A hozzászólás erős hangon történt.)
Debreceniné Králik Tünde Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:
Nóta és dalverseny volt, és szomorú vagyok, ha nem tudtatok róla, mert kiplakátoltuk és az
interneten is hirdettük. Még az iskolai farsangon is bemondattuk!
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ez a nemzetiségi önkormányzat saját rendezvénye volt, amire azt hív meg, akit akar.
Debreceniné Králik Tünde Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:
Idén még egyet szeretnénk majd tartani, mert hál Istennek van rá igény. Az augusztusi
rendezvényünket pedig meg fogjuk tartani, eső esetén lesz gond, de kérem a segítségeteket
a megoldásban.
Zverkó Pál képviselő:
A falu részt vesz ezen a rendezvényen egyébként? Mert szerintem a búcsú előtti napon nem
szerencsés megtartani, az egy halott nap. Tavaly sem volt ott a falu, csak mi és a vendégek.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A nemzetiségi önkormányzatnak joga van eldönteni, hogy mikor milyen rendezvényt tart és
a pénzét mire költi.
Horváth Erzsébet óvodavezető:
Engem tavaly október környékén keresett meg Mariann a bál ötletével, örültünk neki, de
akkor azt kérte, hogy még ne szóljunk róla sehol. Azt viszont elmondta, hogy ez a Kocsis
Janika nagyon drága fellépő és az időpont is fix, nem lehet azon változtatni. Úgy
gondolom, mindkét részről jószándék van, csak az információáramlás nem volt megfelelő.
Ne fújjuk fel ennyire a dolgot, inkább a megoldásra törekedjünk!
Kelemen Gyuláné képviselő:
Napközben a rendezvényt megtartjátok, a bál pedig legyen együtt, majd kapnak a
vendégeitek karszalagot!
Debreceniné Králik Tünde Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:
De még mindig ott van, hogy mi lesz eső esetén?! Illetve ha nyer a pályázatunk, akkor
nekünk azt a bált meg kell tartanunk azzal a zenésszel, aki a pályázathoz az árajánlatot adta.
Ha tudtunk volna a bálról, Kocsis Janikát írhattuk volna a pályázatba és nem lenne gond.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Ha nem nyer a pályázatotok, javaslom, hogy tegyétek át egy másik időpontra a
rendezvényt. A kiküldött civil szervezeti vélemények között egyébként mindenki az Őszi
Vigalom 2. napjának megtartását ösztönzi, és hirdetik, ahogy hallottam, hogy a képviselőtestület nem akarta megtartani tavaly azt, de arról nem beszéltek, hogy a rá szánt pénz hova
ment el. Mert ugye abból fizettük a testvértelepülési találkozón az étkeztetést és a cibakházi
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út buszköltségét, így a Vigalom 2. napjára már nem maradt pénz. Nem a munka volt büdös,
hanem keretünk nem volt. A civil szervezetek is ne csak kapni akarjanak, hanem adni is.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A szlovák önkormányzat évek óta mindig támogatja pénzzel az Őszi Vigalom rendezvényt
és egyéb rendezvényeket, így ne mondjátok nekik, hogy soha nem segítenek.
Zverkó Pál képviselő:
Ti mindig csak beszéltek a megegyezésről, de kompromisszumot eszetek ágában sincs
kötni. A park átadást is nekünk köszönhetitek és azt is, hogy senki nem lett rabosítva!
Nyilas Kálmánné érdeklődő állampolgár:
Én úgy gondolom, hogy a civil szervezetek vezetőivel máskor le kellene ülni egyeztetni egy
asztalhoz, hogy ne legyenek ütközések, a rendezvénynaptárba pedig csak azokat a
rendezvényeket kellene belevenni, amelyek az egész falut érintik. Annyi felesleges energia
megy el az állandó veszekedéssel, rá kellene már végre jönni, hogy csak a szeretet és a
megértés visz minket majd előre. Csak a falut érintő rendezvények legyenek benne a
rendezvénynaptárban, minden civil szervezet szíve joga, milyen rendezvényt tart.
Árpásné Schlenk Judit jegyző ismertette a nemzetiségi önkormányzat jogait, a velük kötött
együttműködési megállapodás lényegét, kiemelve, hogy a nemzetiségi önkormányzatot
több jog illeti meg, mint egy civil szervezetet, és a települési önkormányzatnak sincs
alárendelve.
Debreceniné Králik Tünde Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:
Egyébként meg nézzetek utána, hogy melyik civil szervezet mit tett a faluért és mit adott,
mert úgy gondolom, hogy mi már adtunk eleget a pályázatainkkal.
Piroska János képviselő:
Ha nyer is a pályázatotok, akkor is lehetőséged van arra, hogy abból bizonyos tételekről
lemondj, pl. a bálról és akkor már a probléma meg van oldva. De módosításra is mindig van
lehetőség.
Zverkó Pál képviselő:
Mindkét rendezvény jó kezdeményezés, meg fogjuk valahogy oldani a dolgokat.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Azért azt szeretném kérni, hogy ha ezentúl bárkinek tudomása van bármilyen
rendezvényről, jelezze, hogy ne legyenek ütközések, konfliktusok.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A tanulság az, hogy a dolgokat megbeszélni kell, nem pedig elbeszélni egymás mellett, de
igyekezni fogunk, hogy mindkét rendezvény jó színvonalon valósulhasson meg, akadályok
nélkül.
A jelenlévők ezután tételesen végigmentek a rendezvénynaptáron.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Szeretném, ha az Őszi Vigalom két napos lenne, jó lenne visszahívni azon községek
hagyományőrző csoportjait, akik minket is meg szoktak hívni rendezvényeikre. Az Őszi
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Vigalom egyébként úgy szokott működni, hogy a vadásztársaságoktól húst szoktunk kapni,
amiből ebédet tudunk főzni. A hagyományőrző csoportok ebédeltetését onnan meg tudjuk
oldani. Fellépnének akkor a környékbeli hagyományőrző csoportok, plusz lehetne hívni egy
sztárvendéget. A Balassi Bálint Megyei Könyvtártól is tudunk ingyenesen kérni egy
fellépőt a rendezvényre, úgy gondolom, önköltségi áron meg tudnánk oldani a vasárnapot.
Ennek a rendezvénynek közösségformáló hatása is van, hiszen a falusi és telki idősek
ilyenkor szoktak találkozni és együtt nézni a műsort.
Zverkó Pál képviselő:
Ha önköltségi áron megoldható a nap, akkor legyen! Egyébként tiszteletdíj is lemondható a
rendezvény javára.
Kovács Ágnes képviselő:
Várjátékokra lett beadva pályázat?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Igen, a vár alapítvány nyújtott be egyet.
Kelemen Gyuláné képviselő:
A várjátékokat idén is Dr. Kovácsné Balogh Mónika szervezi? Mert lenne egy pár lelkes
fiatal, akik szívesen segítenének a szervezésben új ötletekkel.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Mónika úgyis tervez egy ötletelős megbeszélést március elejére, oda akkor majd bárki
eljöhet.
Dávid Barbara Nógrádi Polgárőr Egyesület elnöke:
Szeretném megkérdezni, hogy a Futapest rendezvény hogyan fog zajlani június 5-én.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Próbálunk egyeztetni a szervezőkkel, hogy tegyék át másik időpontra, mivel a
polgárőröknek a várjátékok rendezvény is elég megterhelő lesz és a várat sem tudjuk rögtön
átadni.
A 2016. évi rendezvénynaptárt a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással elfogadta, így a következő határozat született:
9/2016.(II.23.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2016. évre az alábbi
rendezvényeket kívánja lebonyolítani, illetve az alábbi rendezvények
helyszínét biztosítja:
Március 11. (péntek)
Március 12.(szombat)
Június 4. (szombat)
Június 25. (szombat)

Nemzeti ünnep – megemlékezés
Testvértelepülési találkozó –
focibajnokság
(Nógrád Sportegyesület szervezésében)
III. Nógrádi Várjátékok
Civil Szervezetek Napja
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Augusztus 13. (szombat)
Szlovák hagyományok hétvégéje
(Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében)
Augusztus 20. (szombat)
Szent István ünnepe –
megemlékezés
Szeptember 24-25. (szombat-vasárnap)
Szüreti felvonulás –
Őszi vigalom
Október 23. (vasárnap)
Nemzeti ünnep – megemlékezés
November 27, december 4., 11., 18.
Advent
December 14. (szerda)
Idősek Napja – Falukarácsony
A képviselő-testület valamennyi tagja vállalja, hogy a rendezvények
előkészítését és lebonyolítását segíti és támogatja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a rendezvények lebonyolításáról,
illetve a rendezvények megtartásához helyszínek biztosításáról gondoskodjon.
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a rendezvénynaptárt hozza az érintettek
és a lakosság tudomására.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
7. Egyebek
- Fogorvosi ellátáshoz támogatás kérés
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Diósjenő Község Önkormányzata keresett meg minket azzal, hogy támogassuk a fogászati
rendelő felújítását. A pénzügyi bizottság tárgyalta ezt a napirendet, így átadom a szót a
bizottság elnökének.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta a kérelmet, és azt javasoljuk, hogy anyagi támogatást ne adjunk,
viszont a pályázatukhoz támogatási nyilatkozatot mindenképpen.
A bizottság javaslatával a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással egyetértett, és a következő határozat született:
10/2016.(II.23.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Diósjenőn
biztosított fogászati ellátás költségeihez szűkös költségvetése miatt
hozzájárulni nem tud. Támogatja Diósjenő önkormányzatát abban, hogy a
fogorvosi rendelő felújítására és eszközvásárlásra pályázatot nyújtson be.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntést hozza az érintett
tudomására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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- Nógrád vára regény ajánlása
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta ezt a témát is és úgy érezzük, hogy ez a regény nem rólunk szól,
ráadásul jelentős anyagi vonzata is lenne, amit anyagi helyzetünk nem tesz lehetővé.
A bizottság javaslatával a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással egyetértett, és az alábbi határozatot hozta:
11/2016.(II.23.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pénzügyi,
Gazdasági és Fejlesztési Bizottság javaslatát figyelembe véve anyagilag nem
támogatja Dr. Füst Antal Nógrád várával kapcsolatos könyv megjelenését.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntést hozza az író tudomására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
- Futapest rendezvény
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Mint már említettem, felvettem a kapcsolatot a szervezővel az ügyben, hogy egy másik
napon legyen megtartva a rendezvény.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság elnöke:
A bizottság úgy döntött, hogy támogassuk a rendezvényt ajándéktárgyakkal, illetve a
sportpálya és öltöző használatával, hiszen ez a rendezvény is viszi a falu jó hírét.
A bizottság javaslatát a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta és a következő határozatot hozta:
12/2016.(II.23.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Futapest 2016.
rendezvénnyel kapcsolatban kéri a szervezőket, hogy azt ne 2016. június 5én, hanem más időpontban tartsák meg. Az önkormányzat a sporteseményt
anyagilag támogatni nem tudja, azonban az eddigieknek megfelelően a
helyszínt (ingyenesen) és ajándéktárgyakat biztosít a rendezvény
megtartásához.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a szervezőt értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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- Rákóczi Szövetség megkeresése
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Telefonon egyeztettem a felsőtúri polgármesterrel és idén is két gyermek fogja
tanulmányait magyar nyelvű iskolában megkezdeni.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság elnöke:
A bizottság ezért azt javasolja, hogy idén is kapja meg ez a két diák a 10-10.000 Ft összegű
támogatást.
Az elhangzott javaslatot a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta, így a következő határozat született:
13/2016.(II.23.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2016-ban is 20.000 Ft
összegű támogatásban részesíti a Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztást
szolgáló programját és kéri, hogy az összege a szlovákiai Felsőtúron magyar
iskolát megkezdő két első osztályos tanuló részére legyen átadva.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot az illetékeseknek küldje
meg, és az összeg átutalásáról intézkedjen.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
- Gerhát János és társai területvásárlása
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság elnöke:
A bizottság véleménye az, hogy tartsunk egy bejárást az érintett területen és egyeztessünk a
tulajdonosokkal, így elnapolásra javasoljuk ezt a napirendet. Javaslom, hogy a bejárást
február 29-én fél 5-kor tartsuk meg.
A bizottság elnökének javaslatát a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással elfogadta, és a következő határozatot hozta:
14/2016.(II.23.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Gerhát János és társai
ingatlanvásárlása ügyével kapcsolatos újabb beadvány megtárgyalását
elnapolja, és helyszíni bejárás megtartását javasolja.
Felkéri a polgármestert, hogy a helyszíni bejárásról a képviselőket értesítse,
és a témát az azt követő ülésen újra tűzze napirendre.
Határidő: azonnal és áprilisi ülés
Felelős: polgármester
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- Katolikus egyházközség kérelme
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság elnöke:
A bizottság nem áll el a támogatástól, mivel egy kivételes rendezvényről van szó, de előbb
egyeztetni szeretnénk a plébánossal és az elnökkel, hogy mire szeretnék fordítani a
támogatást, mit szeretnének megvalósítani.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Mindenképp az atyát kell megkérdezni, hogy ő mikor érne rá. Megpróbálom, hogy hátha
február 29-én a bejárás után ráérne, ha nem, akkor adjon egy időpontot.
Az elhangzott javaslatokkal a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással egyetértett, és a következő határozatot hozta:
15/2016.(II.23.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Katolikus
egyházközség kérelme megtárgyalásának ügyét elnapolja. A döntés előtt meg
szeretné hallgatni Győry Csaba plébánost testületi ülésen kívül.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a plébános úrral egyeztessen
időpontot, és arról a testületi tagokat tájékoztassa, ezt követően a témát tűzze
újra napirendre.
Határidő: azonnal és áprilisi ülés
Felelős: polgármester
- Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat honlapja
Szórágy Gyuláné polgármester:
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat honlapot és Facebook oldalt szeretne indítani
Novohrad névvel, melyhez kéri a testület névhasználati engedélyét.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A honlappal kapcsolatos költségeket a nemzetiségi önkormányzat természetesen saját
költségvetéséből fedezi.
Debreceniné Králik Tünde Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:
A munkánkkal kapcsolatos dolgokat, a hagyományokat, rendezvényeinket stb. szeretnénk
bárki számára elérhetővé tenni.
Zverkó Pál képviselő:
Ha nincs jogi akadálya, akkor mehet.
Zverkó Pál képviselő javaslatát a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta és az alábbi határozatot hozta:
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16/2016.(II.23.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja, hogy
Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Novohrad névvel
honlapot és Facebook oldalt hozzon létre, amelyet saját költségvetéséből
üzemeltet.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
- Testvértelepülési találkozó alkalmából tornaterem használata
Szórágy Gyuláné polgármester:
A KLIK-kel kötött vagyonkezelési szerződés szerint évi két rendezvényhez kapja meg
ingyenesen az önkormányzat a tornatermet, az Őszi Vigalomhoz és az Idősek Napjához.
Szeretnénk az ingyenes használatot egy harmadik rendezvényre is kiterjeszteni, a
testvértelepülési találkozóra, mely idén március 12-én lesz. Felvettem a kapcsolatot az
ügyben a KLIK-kel és azt a választ kaptam, hogy akkor használhatjuk ingyenesen a
tornatermet, ha a nyáron segítünk annak kifestésében. Festéket kérnek és közmunkásokat a
munkálatok elvégzéséhez.
Kovács Ágnes képviselő:
A munkaerőt biztosítja az iskola, csak a festéket kellene megvenni.
Piroska János képviselő:
A tornaterem továbbra is a mi tulajdonunk, még ha a KLIK is használja, így nekünk is
érdekünk az állagmegóvás.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság elnöke:
A bizottság javasolja, hogy az önkormányzat vegye meg a festéket.
A bizottság javaslatát a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta, és a következő határozatot hozta:
17/2016.(II.23.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete vállalja a Hesz
Mihály Általános Iskola tornatermének nyári kifestéséhez szükséges anyag
megvásárlását.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntést a KLIK illetékesével
közölje, és a megvalósítás érdekében egyeztessen az intézményvezetővel.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
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Napirend után
Zverkó Pál képviselő:
Javaslom, hogy a buszra vegyük meg a pest megyei matricát.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Rendben, ennek semmi akadálya.
Piroska János képviselő:
Szeretnék egy képviselői interpellációt benyújtani az óvodai és polgármesteri hivatali
pályázat tekintetében, illetve a fűtési szerződést is meg kellene már véglegesre beszélnünk.
A fűtésre fizettünk már? Ha igen, milyen szerződés, engedély, határozat alapján?
Javasoltuk, javasoljuk továbbá azt is, hogy a képviselő-testület üljön össze a pályázatíróval,
kivitelezővel, műszaki ellenőrrel és tekintsük át együtt az egész pályázatot, hogy az milyen
minőségben, mennyiségben, mindenki által elfogadható állapotban valósult-e meg. Mert az
óvodánál siralmas állapotok vannak. Az épület körüli járda csapnivaló, fel lehet söpörni,
holott nem voltak a télen nagy fagyok és a vízelvezetés sem lett teljeskörűen, a
megbeszélteknek megfelelően megoldva. A tüzelőtárolótól szívinfarktus kerülget, mert nem
elég, hogy „sufnyituninggal” hoztak össze egy féltetőt, de még a padlásfeljáróba is
beletették az egyik oszlopgerendát, ráadásul bontott hullámpalát tettek rá, ami már rég nem
engedélyezett anyag. A tüzelőtároló nem védett, minden oldalról becsap az eső, így vizes a
biomassza. Az óvoda udvar olyan, mint egy tájkép csata után. Ki vette át ezt a beruházást és
milyen megjegyzésekkel?! Mi csak azt kérjük, ami a pályázatban benne van, normális
anyagokat és elvégzett munkát. A villámvédelemről se beszéljünk, a szívócsúcsok
sincsenek feltéve, az ebédlő bejárati ajtaja pedig még mindig lóg a levegőben. Követelem,
hogy jöjjenek el az érintettek és adjanak számot. Mert máshol kevesebb pénzből is több és
szebb dolgokat hoztak ki, ha odakaptuk a pénzt, oda is legyen elköltve. Határozati
javaslattal élnék, március 10-ig üljünk össze az érintettekkel, kapjunk meg minden iratot és
tegyünk pontot a kivitelezés végére. Az új fűtésszerződés is legyen előkészítve,
számszakilag levezetve. A hőmennyiségmérő felszerelését is kértük, de semmi hír róla,
pedig lassan a fűtési szezon végére érünk.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Levelet írtam a fűtésügyben, azt a választ kaptam, hogy a hőmennyiségmérő beszerelésre
került, és majd küldik az új fűtésszerződés tervezetet. Egyébként még egy forintot sem
fizettünk nekik ebben a szezonban.
Piroska János képviselő:
Anno azt is kértük, hogy a hőmennyiségmérő beszereléséről tájékoztassanak minket és
készüljön arról jegyzőkönyv. Ezek szerint ez is elmaradt.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Nincs szükség a képviselői kezdeményezés kapcsán újabb határozathozatalra, mert az
egyeztetés ügyében már született testületi határozat 153/2015.(XII.14.).
Szórágy Gyuláné polgármester:
El fogjuk akkor hívni a pályázatírót, kivitelezőt, műszaki ellenőrt, sőt a fűtésszolgáltatót is
és megbeszélünk velük mindent.
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Kovács Ágnes képviselő:
Tényleg felháborító azért, hogy a gyerekeket nem lehet kiengedni az óvoda udvarra, mert
életveszélyes állapotok uralkodnak.
Zverkó Pál képviselő:
Ha ezt a munkát valaki átvette, akkor itt nagy baj lesz.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Nemcsak én vettem át a munkát, hanem az irányító hatóság is és a pályázattal kapcsolatban
mindent rendben talált. Én vélelmezem egyébként, hogy a munkák (pályázaton kívüli) még
nincsenek teljesen befejezve, csak az időjárás miatt nem tudnak most dolgozni.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Eszünkben sem lett volna a pályázatban turkálni, ha munkák normálisan lennének
megcsinálva, de siralmas, ami ott van. Azt sem értem, hogy az óvodavezető is miért nem
jelzett a gondokról, hisz én magam is majdnem elestem egy kiálló vasdarabban.
Horváth Erzsébet óvodavezető:
A műszaki átadásnál én sem voltam jelen, az tény, hogy a fagyok beálltával leálltak a
munkákkal, de azt az ígéretet kaptam, hogy mihelyt az időjárás engedi, folytatják azokat.
Kérem, hogy a jövőben minden egyeztetésre hívjanak meg, hogy képben legyek.
Piroska János képviselő:
Az önkormányzatnak, sőt a pénzügyi bizottságnak kötelessége lett volna részt venni a
műszaki átadáson, hiszen mi vagyunk a megrendelők. Ha a képviselő-testület erre a
munkára áldását adja, akkor meg is érdemeljük. Egy a célunk, hogy a munkák megfelelő
minőségben készüljenek el, ez mindannyiunk közös érdeke.
Kovács Ágnes képviselő:
Az udvart, gyepesítést, gyöngykavicsot is a kivitelező hozza helyre, állítsa vissza az eredeti
állapotot.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Elhívjuk akkor az említett személyeket március 9-re és egyeztetünk velük.
Piroska János képviselő:
És felkészülten érkezzenek, minden irat álljon rendelkezésünkre!
A testület ezután a javasolt időponttal egyetértett és egyhangúlag, 6 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
18/2016.(II.23.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 153/2015.(XII.14.)
számú határozatban foglalt KEOP pályázattal kapcsolatos egyeztetés
időpontjául 2016. március 9-e 18 órát jelöli meg.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatírót, a műszaki ellenőrt és a
kivitelező képviselőjét a fenti időpontra hívja meg.
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Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
Zverkó Pálné érdeklődő állampolgár:
A telki idősek érdeklődnek, hogy vasárnaponként a falubusz nem hozná-e fel őket a
templomba. Lenne erre lehetőség?
Szórágy Gyuláné polgármester:
A pénzügyi bizottsági ülésen felvetődött ez a lehetőség, de csak önköltségi áron tudnánk
megoldani. Fel kellene mérni az igényeket, majd szólunk az atyáknak, hogy hirdessék és
írják össze az igénylőket.
Miután egyéb kérdés, észrevétel nem volt Szórágy Gyuláné polgármester megköszönte az
aktív részvételt és az ülést 22 óra 05 perckor berekesztette.
k.m.f.

Szórágy Gyuláné
polgármester

Zverkó Pál
jegyzőkönyv hitelesítő

Árpásné Schlenk Judit
jegyző

Varga Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő

