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

Nógrád Község Képviselő-testületének 2016. március 10-én Nógrádon
megtartott rendkívüli üléséről.

Ülés helye:

Községháza Nógrád

Jelen vannak: Szórágy Gyuláné polgármester
6 fő képviselő: Kelemen Gyuláné, Kovács Ágnes, Piroska János, Varga
Zoltán, Villányi Péterné, Zverkó Pál.
Árpásné Schlenk Judit jegyző
Matikovszki Bernadett jegyzőkönyvvezető
Meghívott vendég: Dr. Nagy Anna ügyvéd
Érdeklődők: Fidel Mária Ildikó, Ferencziné Germán Mária, Horváth Imre, Hostyinszki
Attila, Dr. Kovácsné Balogh Mónika, Kárpáti-Kelemen Katalin.
Napirend:
1. Önkormányzati Alapítványok felülvizsgálata
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
2. Pályázatokkal kapcsolatos ügyek
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

Napirenden kívüli hozzászólások
Hozott határozat: 19/2016.(III.10.) – 32/2016.(III.10.) képviselő-testületi határozat
Hozott rendelet nem volt.
Zárt ülés nem volt.
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Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Nógrád Község Képviselő-testületének 2016. március 10-én Nógrádon
megtartott rendkívüli üléséről.

Ülés helye:

Községháza Nógrád

Jelen vannak: Szórágy Gyuláné polgármester
6 fő képviselő: Kelemen Gyuláné, Kovács Ágnes, Piroska János, Varga
Zoltán, Villányi Péterné, Zverkó Pál.
Árpásné Schlenk Judit jegyző
Matikovszki Bernadett jegyzőkönyvvezető
Meghívott vendég: Dr. Nagy Anna ügyvéd
Érdeklődők: Fidel Mária Ildikó, Ferencziné Germán Mária, Horváth Imre, Hostyinszki
Attila, Dr. Kovácsné Balogh Mónika, Kárpáti-Kelemen Katalin.
Szórágy Gyuláné polgármester üdvözölte a megjelent képviselőket, a jelenléti ív alapján
megállapította, hogy az ülés határozatképes, így azt 17 óra 20 perckor megnyitotta.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a rendkívüli ülést elsősorban az Önkormányzati
Alapítványok felülvizsgálata miatt kellett összehívni, illetve indokolt még a pályázatokkal
kapcsolatos ügyeket is megtárgyalni. Az ismertetett napirendi pontok megtárgyalásával a
testület egyetértett.
A polgármester javaslatot tett két jegyzőkönyv hitelesítőre Piroska János és Kovács Ágnes
személyében. A javasolt személyeket kérdésre a testület egyhangúlag elfogadta.
Napirend:
1. Önkormányzati Alapítványok felülvizsgálata
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Mint tudjátok két önkormányzati alapítványunk van, a Nógrádi Tornateremért Alapítvány
és a Nógrád Várának Megmentéséért Alapítvány, melyek kuratóriumi tagjainak
megbízatása 2015. december 31-én lejárt. Ezért új kuratóriumi tagokat kell választani, vagy
a régieket megerősíteni, illetve az alapító okiratokat is felül kell vizsgálni az új Ptk. miatti
változások kapcsán, melyre Dr. Nagy Anna ügyvédnőt kértük fel.
Dr. Nagy Anna ügyvéd:
Mindkét alapító okirat elég rövid, az SZMSZ tartalmazza a részleteket. 2013-tól az új Ptk.
szabályozza az egyesületeket, civil szervezeteket, alapítványokat.
17 óra 25 perckor megérkezett Kárpáti-Kelemen Katalin érdeklődő állampolgár.
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Dr. Nagy Anna ügyvéd ismertette az alapító okiratok tartalmát, rendelkezéseit.
Kovács Ágnes képviselő:
A tornaterem alapítvány céljait szeretnénk kibővíteni, beleírnánk, hogy a tornaterem
felújításával kapcsolatos pályázatok benyújtásának koordinálása, az összevont oktatási
intézményt módosítani kell általános iskolára, és még beleírnánk a táborok finanszírozását
is.
Kovács Ágnes képviselő felolvasta az alapító okirat módosított alapítványi célját.
Zverkó Pál képviselő:
Az Alapítványok Működési Szabályzataiban foglalt testületi döntés szabályozása nem jó.
Én azon szeretnék változtatni, hogy egyszerű többséggel ne lehessen módosítani a tagokat.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az önkormányzati törvény és az SZMSZ is szabályozza ezt, minősített többséget ír elő a
testületi döntésnél, tehát a Működési Szabályzat ezen részét valóban javítani kell egyszerű
többségről minősített többségre.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A vár alapítvány céljait esetleg kívánják módosítani az új tagok?
Piroska János képviselő:
Írjuk még a célokhoz, hogy vár felújításával kapcsolatos pályázatokon való részvétel, hisz
az alapítvány is pályázhat, így kétszeres az esély.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Csak sajnos a vár nem a mi tulajdonunk és tapasztaltuk, hogy a tulajdonosi hozzájárulás
megszerzéséhez több iratra van szükség, mint magához a pályázathoz. Kértük ugye
önkormányzati tulajdonba, de Lázár János nem írta alá a papírokat. Akkor vegyük kétfelé
az alapítványokat, először ismertetném a Nógrádi Tornateremért Alapítvány kuratóriumi
tagjait, a névsort Kovács Ágnes juttatta el: elnök Ferencziné Germán Mária, helyettes
Kovács Ágnes, tagok Matikovszki Bernadett, Kelemen Gyuláné és Fidel Mária Ildikó.
Kérném az érintett képviselőket, hogy érintettség miatt az elfogadásnál ne szavazzanak.
Tehát, aki a Nógrádi Tornateremért Alapítvány új kuratóriumi tagjait elfogadja, kérem
kézfelemeléssel jelezze!
A kuratóriumi tagokat a testület 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta:
19/2016.(III.10.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete, mint a Nógrádi
Tornateremért Alapítvány alapítója az előterjesztéssel megegyezően a
Nógrádi Tornateremért Alapítvány kuratóriumát az alábbiak szerint
választotta meg:
Elnök: Ferencziné Germán Mária Nógrád, Váci u. 58. szám alatti lakos,
Alelnök: Kovács Ágnes Nógrád, Mikszáth u. ½. szám alatti lakos.
Tagok:
Fidel Mária Ildikó Nógrád, Feketevíz sor 2. szám alatti lakos,
Kelemen Gyuláné Nógrád, Árpád u. 6. szám alatti lakos,
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Matikovszki Bernadett Nógrád, Váci u. 51. szám alatti lakos.
A kuratóriumi tagok megbízatása 2021. március 10-ig tart.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érdekelteket értesítse és
a változás bejegyeztetése iránt intézkedjen.
Felkéri továbbá a megválasztott kuratóriumi tagokat, hogy feladataikat az
alapítvány módosított iratai szerint lássák el.
Határidő: azonnal, 2016. április 30. és folyamatos
Felelős: polgármester és kuratórium elnöke, alelnöke és tagjai
Kelemen Gyuláné és Kovács Ágnes személyes érintettség miatt nem szavazott.
Szórágy Gyuláné polgármester ezután ismertette a tornateremért alapítvány módosított
céljait, melyet a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta, így a következő határozat született:
20/2016.(III.10.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete, mint a Nógrádi
Tornateremért Alapítvány alapítója
A., Az alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja: A 2. pont helyébe az
alábbi rendelkezések lépnek:
2. Az Alapítvány célja:
A Nógrád községben lévő tornaterem fenntartásának támogatása, felújításával
kapcsolatos pályázatok benyújtásának koordinálása.
A nógrádi iskola oktató, nevelő munkájával kapcsolatos kiadások támogatása,
tanulmányi versenyek résztvevőinek jutalmazása, táborok finanszírozása.
Teremsport, diáksport, szabadidő sport rendezvények szervezésének és
lebonyolításának ösztönzése és támogatása.
Ennek érdekében az alapítvány ösztönzi és támogatja sportszerek beszerzését,
versenykiadások finanszírozását.
B., A Működési Szabályzat I. A kuratórium megválasztása részben az
„egyszerű többséggel” szövegrészt „minősített többséggel” szövegre javítja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon.
Határidő: 2016. április 30.
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
A hozzám Kelemen Gyuláné által eljuttatott javaslat alapján a Nógrád Várának
Megmentéséért Alapítvány kuratóriumának tagjai a következők lennének: elnök Dr.
Kovácsné Balogh Mónika, helyettes Kovács Viktor, tagok Horváth Imre, Kárpáti-Kelemen
Katalin, Pintér Ferenc, Hostyinszki Attila és Piroska János. Kérném az érintett képviselőt,
hogy személyes érintettség miatt az elfogadásnál ne szavazzon. Tehát, aki a Nógrád
Várának Megmentéséért Alapítvány új kuratóriumi tagjait elfogadja, kérem kézfelemeléssel
jelezze!
A kuratóriumi tagokat a testület 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta:
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21/2016.(III.10.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete, mint a Nógrád
Várának Megmentéséért Alapítvány alapítója az előterjesztéssel
megegyezően a Nógrád Várának Megmentéséért Alapítvány kuratóriumát az
alábbiak szerint választotta meg:
Elnök: Dr. Kovácsné Balogh Mónika Nógrád, Hunyadi u. 32. szám alatti
lakos,
Alelnök: Kovács Viktor Diósjenő, Vasút út 19. szám alatti lakos.
Tagok:
Horváth Imre Nógrád, Váci u. 87. szám alatti lakos,
Hostyinszki Attila Nógrád, Petőfi u. 20. szám alatti lakos,
Kárpáti-Kelemen Katalin Nógrád, Árpád u. 6. szám alatti lakos,
Pintér Ferenc Nógrád, Árpád u. 23. szám alatti lakos,
Piroska János Nógrád, Árpád u. 15. szám alatti lakos.
A kuratóriumi tagok megbízatása 2021. március 10-ig tart.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érdekelteket értesítse és
a változás bejegyeztetése iránt intézkedjen.
Felkéri továbbá a megválasztott kuratóriumi tagokat, hogy feladataikat az
alapítvány módosított iratai szerint lássák el.
Határidő: azonnal, 2016. április 30. és folyamatos
Felelős: polgármester és kuratórium elnöke, alelnöke és tagjai
Piroska János személyes érintettség miatt nem szavazott.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az alapítvány céljait pedig kiegészítjük azzal, hogy vár felújítással kapcsolatos
pályázatokban való részvétel.
Az alapítvány céljainak módosítását a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és
0 tartózkodással elfogadta, így az alábbi határozat született:
22/2016.(III.10.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete, mint a Nógrád
Várának Megmentéséért Alapítvány alapítója
A., Az alapító okirat 2. pontjában szereplő Az Alapítvány célja szövegrészt
kiegészíti az alábbiakkal:
- vár felújításával kapcsolatos pályázatokban részvétel.
B., A Működési Szabályzat I. A kuratórium megválasztása részben az
„egyszerű többséggel” szövegrészt „minősített többséggel” szövegre javítja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon.
Határidő: 2016. április 30.
Felelős: polgármester
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Szórágy Gyuláné polgármester:
El kellene akkor még azt is fogadnunk, hogy mindkét alapítványunk alapító okirata a 2013as Ptk-nak megfelelően lesz módosítva és az alapítványok ezentúl a Ptk. rendelkezéseivel
összhangban működnek tovább.
A polgármester javaslatát a testület szintén egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatokat hozta:
23/2016.(III.10.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete, mint a Nógrádi
Tornateremért Alapítvány alapítója elfogadja az alapítványnak a
21/2016.(III.10.) képviselő-testületi határozattal módosított egységes
szerkezetű azon alapító okiratát, amely tartalmazza az új Polgári
Törvénykönyv 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelő szabályokat.
Az alapítvány a továbbiakban az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően
köteles működni.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester
24/2016.(III.10.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete, mint a Nógrád
Várának Megmentéséért Alapítvány alapítója elfogadja az alapítványnak a
22/2016.(III.10.) képviselő-testületi határozattal módosított egységes
szerkezetű azon alapító okiratát, amely tartalmazza az új Polgári
Törvénykönyv 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelő szabályokat.
Az alapítvány a továbbiakban az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően
köteles működni.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az új kuratóriumi tagoknak jó munkát és egészséget kívánok és reméljük, hogy sok pénz
fog a faluban kerülni.
Szórágy Gyuláné polgármester 18 órakor szünetet rendelt el, amely alatt az új kuratórium
tagjainak nyilatkozatai leadásra kerültek.
18 óra 10 perckor az ülés folytatódott, dr. Nagy Anna ügyvéd, Dr. Kovácsné Balogh
Mónika, Fidel Mária Ildikó, Ferencziné Germán Mária, Horváth Imre, Hostyinszki Attila és
Kárpáti-Kelemen Katalin pedig elhagyták az üléstermet.
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2. Pályázatokkal kapcsolatos ügyek
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az evangélikus és katolikus egyház is szeretne pályázatot benyújtani templomfelújításra és
a pályázatírók felhívták a figyelmüket, hogy többletpontot jelent, ha konzorciumi
megállapodást kötnek az önkormányzattal, ezért kérelemmel fordultak hozzánk ez ügyben.
Mivel az ügy sürgős, felkérem Piroska Jánost, a pályázó képviselőjét, hogy tegye meg
szóbeli előterjesztését.
Piroska János képviselő, Nógrádi Nagyboldogasszony Alapítvány elnöke:
Mindkét egyház templomának külső megújítására szeretne pénzt nyerni, ugyanakkor a
katolikus templomnál a Nógrádi Nagyboldogasszony Alapítvány nyújtja be a pályázatot. 50
millió forintra lehet pályázni, melyhez 15% saját erőre van szükség, és különböző
melléktevékenység
vállalásával,
konzorciumi
megállapodások
megkötésével
többletpontokat lehet szerezni. A megállapodás alapján a tó köré fás szárú és lágyszárú
növényeket ültetnénk és különböző műtárgyakat helyeznénk el. Ez alapján az
önkormányzati saját erő összege 100.000 Ft lenne, amit én tiszteletdíj lemondással
szeretnék biztosítani, hogy az önkormányzati költségvetést már ne kelljen bolygatni. Az
evangélikus egyház pályázatának önerejét szintén támogathatná valaki tiszteletdíj
lemondással. A pályázat szerint a felújítandó épülettől 200 méteren belül kell elhelyezni a
műtárgyakat, ültetni a fákat, így a Kodály Zoltán utcában a „Feketeparton” helyeznénk el
padokat, szemeteseket stb, illetve a tó körül, főleg mert közintézmények vannak a közelben,
ami megint csak pluszt jelent.
Zverkó Pál képviselő:
Én felajánlom 1-1 havi tiszteletdíjamat a két egyháznak.
Varga Zoltán képviselő:
Én is felajánlom két havi tiszteletdíjamat.
Villányi Péterné képviselő:
Én is lemondok 1-1 havi tiszteletdíjamról.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Akkor 4 fő fog lemondani, két-két havi tiszteletdíjáról a két egyházi pályázat önerejének
fedezéseként.
Árpásné Schlenk Judit jegyző ismertette a konzorciumi megállapodások és meghozandó
határozatok tartalmát.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A polgármester asszonyt pedig felhatalmazzátok a konzorciumi megállapodások aláírására.
A testület a Nógrádi Nagyboldogasszony Alapítvánnyal megkötendő ismertetett
konzorciumi megállapodással kapcsolatban 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
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25/2016.(III.10.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a „VP-6-7.4.1.1-16 –
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című
pályázaton történő konzorciumi partnerként történő indulás mellett dönt.
A projekt címe: Római Katolikus templom felújítása Nógrádban.
A projekt megvalósítási helyszínének pontos címei
2642 Nógrád, Hunyadi u. 22. és önkormányzat tulajdonát képező közterületek
Kodály Zoltán út részei, valamint a horgásztó és rét területek.
A projekt megvalósításának helyrajzi számai: 416., 613/3., 437., 607/1., 612.
A projekt összes költsége: 58.823.530 Ft.
A projekt elszámolható költsége: 58.823.530 Ft.
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő (saját forrás)
100.000 Ft.
A támogatási kérelem benyújtásakor igényelt támogatás összege: 50.000.000
Ft.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás
elnyerése esetén az önkormányzati önerő összegét a költségvetésben
elkülöníti.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásában működjön
közre, és a szükséges iratokat írja alá.
Határidő: azonnal és 2016. március 28.
Felelős: polgármester
Piroska János személyes érintettség miatt nem szavazott.
Az evangélikus egyházzal kötendő konzorciumi megállapodással kapcsolatban pedig
egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással a következő határozat
született:
26/2016.(III.10.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a „VP-6-7.4.1.1-16 –
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című
pályázaton történő konzorciumi partnerként történő indulás mellett dönt.
A projekt címe: Evangélikus templom felújítása Nógrádban.
A projekt megvalósítási helyszínének pontos címei
2642 Nógrád, Szondy Gy. u. 15. és önkormányzat tulajdonát képező
közterületek Kodály Zoltán út részei, valamint a horgásztó és rét területek.
A projekt megvalósításának helyrajzi számai: 260., 613/3., 437., 607/1., 612.
A projekt összes költsége: 58.823.530 Ft.
A projekt elszámolható költsége: 58.823.530 Ft.
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő (saját forrás)
100.000 Ft.
A támogatási kérelem benyújtásakor igényelt támogatás összege: 50.000.000
Ft.

9
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás
elnyerése esetén az önkormányzati önerő összegét a költségvetésben
elkülöníti.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásában működjön
közre, és a szükséges iratokat írja alá.
Határidő: azonnal és 2016. március 28.
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
Elfogadjuk akkor Piroska János és Zverkó Pál 2-2 havi tiszteletdíj lemondását, mellyel a
Nógrádi Nagyboldogasszony Alapítvány pályázatának önkormányzati önerejét biztosítják.
A tiszteletdíj lemondásokat a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta és a következő határozatot hozta:
27/2016.(III.10.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete engedélyezi, hogy a
képviselők által lemondott tiszteletdíjak (járulékkal növelt összegben) az
alábbiak szerint kerüljenek felhasználásra:
A., A Nógrádi Nagyboldogasszony Alapítvány által benyújtandó „VP-67.4.1.1-16 – Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés”
című pályázat során megvalósuló költségek fedezetére
Piroska János
2 havi
57.178 Ft
Zverkó Pál
2 havi
57.178 Ft
Összesen:
114.356 Ft
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon, és átcsoportosításra tegyen javaslatot.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
Elfogadja a testület Villányi Péterné és Varga Zoltán 2-2 havi tiszteletdíj lemondását,
mellyel az evangélikus egyház pályázatának önkormányzati önerejét biztosítják.
Ezen tiszteletdíj lemondásokat a testület szintén egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal
és 0 tartózkodással támogatta és a következő határozatot hozta:
28/2016.(III.10.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete engedélyezi, hogy a
képviselők által lemondott tiszteletdíjak (járulékkal növelt összegben) az
alábbiak szerint kerüljenek felhasználásra:
A., A Nógrádi Evangélikus Egyházközség által benyújtandó „VP-6-7.4.1.116 – Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés”
című pályázat során megvalósuló költségek fedezetére
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Villányi Péterné
2 havi
57.178 Ft
Varga Zoltán
2 havi
57.178 Ft
Összesen:
114.356 Ft
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon, és átcsoportosításra tegyen javaslatot.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
A megyei területfejlesztéstől voltak itt ma egyeztetni a TOP pályázatokkal kapcsolatban,
melynek keretében egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésére van lehetőség. A
megbeszélésen Diósjenő és Berkenye polgármestere is részt vett, mert ennél a pályázatnál
is nagyobb esélyünk van, ha a három falu konzorciumi megállapodást köt. Mindhárom
falunál orvosi rendelő felújítás lenne a pályázatban, mi a gyermekorvosi rendelő felújítására
igényelnénk több mint 10 millió forintot, ami külső szigetelést, tetőcserét, belső felújítást,
akadálymentesítést és eszközbeszerzést tartalmazna. Az összeg nem konkrét, csak én erre
gondoltam, javaslatokat várok, hogy mi legyen a pályázatban és kivel terveztessünk,
készítessünk költségvetést, erről minél hamarabb döntenünk kellene. Az óvodai tető
cseréjére is lehetőségünk lenne, de ehhez ismételten Diósjenővel kellene konzorciumi
megállapodást kötni, mert ők meg bölcsődét szeretnének. Tetőt lehetne cserélni, eszközöket
lehetne beszerezni, elektromos gépeket lecserélni, fel lehetne újítani a mosdó részt. Azért
lenne jó minél előbb megterveztetni, mert az Építésügyi Hatóságot is meg kell keresnem,
hogy építési engedély köteles-e a munka vagy sem, ugyanis a pályázatba ezt is csatolni kell.
Tehát a testület elvi hozzájárulására lenne szükség, hogy engedélyezitek a konzorciumi
megállapodás megkötését a gyermekorvosi rendelő kapcsán Diósjenővel és Berkenyével, az
óvoda kapcsán pedig Diósjenővel.
Piroska János képviselő:
Jártam az óvodában, és a padláson megnéztem a tetőszerkezetet, ami nagyon jó állapotban
van.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ha lesz tervező, az majd úgyis meg fogja nézni.
Piroska János képviselő:
Javaslom, hogy Varga János diósjenői tervezőt keressük meg a pályázatok ügyében.
Varga János személyét a jelenlévők egyhangúlag támogatták, így Piroska János képviselő
telefonon egyeztetett vele a megbízás kapcsán.
Kovács Ágnes képviselő:
Sószoba kialakítását nem lehet beletenni a pályázatba? Annyi felső légúti betegségben
szenvedő gyerek van, jól jöhetne.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Majd megkérdezzük, de elsősorban a tetőszerkezetet, a vizesblokkot, konyhát tennénk bele.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Udvari játékokat mindenképp tegyünk bele, mert az kevés van.
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Piroska János képviselő:
A bejáratokhoz előtetőt és korlátokat is bele lehetne tenni a pályázatba.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Akkor felhatalmazzátok a polgármester asszonyt, hogy végig járja Varga János tervezővel
az óvodát és gyermekorvosi rendelőt, ismerteti, hogy mit szeretnénk megvalósítani, és
amikor vannak tervek, és költségvetés, összeül a bizottság.
A javaslatot a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
támogatta és az alábbi határozatot hozta:
29/2016.(III.10.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy Varga János tervezővel járja végig az óvodát, és
gyermekorvosi rendelőt, és a testületi ülésen elhangzott munkák elvégzésére
kérjen be terveket, illetve költségvetést. Az anyag rendelkezésre állásakor
hívja össze a testületi tagokat, és ismertesse velük az iratokat, adatokat.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
Elvi hozzájárulásotokat adjátok ahhoz, hogy a gyermekorvosi rendelő felújításával
kapcsolatban konzorciumi megállapodást kössön az önkormányzat Berkenye és Diósjenő
önkormányzatával?
A konzorciumi megállapodás esetleges megkötését a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta, így a következő határozat született:
30/2016.(III.10.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete konzorciumi
megállapodást kíván kötni Berkenye és Diósjenő önkormányzataival
mindhárom községben megvalósuló egészségügyi fejlesztésre benyújtandó
pályázat ügyében.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a két település vezetőjével
egyeztessen, arról a testületet tájékoztassa, illetve a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az óvoda felújításával kapcsolatban pedig Diósjenő község önkormányzatával kötnénk
esetlegesen konzorciumi megállapodást.
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A javaslatot a testület szintén egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
támogatta, és az alábbi határozat született:
31/2016.(III.10.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy egyeztessen Diósjenő polgármesterével az ügyben, hogy
egy közösen benyújtandó pályázat során a nógrádi Angyalvár Óvoda
felújításra kerülne.
A megbeszélés eredményéről a testületet tájékoztassa.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
Piroska János képviselő:
A rádióban hallottam, hogy határon túli kapcsolatokra lehet pályázni, szerintem utána
kellene ennek nézni, hogy ez mit takar, mert hasznos lehetne számunkra.
Kovács Ágnes képviselő:
Egy erdélyi kapcsolat hasznos lenne, az iskolásokat is ki lehetne vinni kirándulásokra.
Zverkó Pál képviselő:
Lenne egy határozati javaslatom, szeretném, ha a tegnapi megbeszélésről jegyzőkönyv
készülne, amit az ügyrendi bizottság két tagja írna alá.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A megbeszélésekről feljegyzést szoktunk írni, a bizottsági ülésekről készül jegyzőkönyv.
Zverkó Pál képviselő:
A feljegyzés is jó, csak készüljön róla iromány április 5-ig, amikor is tartsunk egy
összejövetelt ezzel kapcsolatban. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet pedig akkor
módosítani kellene.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Rákérdezek, hogy ez csak elírás-e és ha igen, módosítjuk.
A feljegyzés megírásával a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással egyetértett, így a következő határozat született:
32/2016.(III.10.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a jegyzőt,
hogy a 2016. március 9-én elhangzott pályázati egyeztetésről gondoskodjon
feljegyzés készítéséről, és azt a következő összejövetelen aláírásra adja át a
képviselőknek.
Határidő: értelemszerű
Felelős: jegyző
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Kelemen Gyuláné képviselő:
Mi van a közmunkásokkal?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Most szüneteltetve vannak, március 16-tól lesznek újra alkalmazva és folytatják a munkát.
Miután egyéb kérdés, észrevétel nem volt Szórágy Gyuláné polgármester megköszönte az
aktív részvételt és az ülést 19 óra 15 perckor berekesztette.
k.m.f.

Szórágy Gyuláné
polgármester

Piroska János
jegyzőkönyv hitelesítő

Árpásné Schlenk Judit
jegyző

Kovács Ágnes
jegyzőkönyv hitelesítő

