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

Nógrád Község Képviselő-testületének 2016. május 3-án Nógrádon
megtartott 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: Debreceniné Králik Tünde Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Dr. Kovács István háziorvos
Dr. Rados György házi gyermekorvos
Kerekesné Holes Erika védőnő.
Érdeklődők: Pintér Ferenc, Gerhát János, Dávid Barbara, Kalocsai Anita, Zverkó Pálné,
Győri Imre, Győri Kata, Bera Lászlóné, Dr. Kovácsné Balogh Mónika, Gáspár Ferencné,
Lestyán József, Kárpáti-Kelemen Katalin.
Napirend előtt:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Napirend:
1. Civil szervezetek működési támogatás pályázatának elbírálása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
2. Tájékoztatás a háziorvosi, házi gyermekorvosi és védőnői szolgálat
tevékenységéről
Előadó: háziorvos, házi gyermekorvos, védőnő
3. Alpolgármester választás titkos szavazással, eskütétel, tiszteletdíjának
megállapítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
4. Egyebek
Hozott határozat: 33/2016.(V.03.) – 55/2016.(V.03.) képviselő-testületi határozat
Hozott rendelet nem volt.
Zárt ülés nem volt.
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Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Nógrád Község Képviselő-testületének 2016. május 3-án Nógrádon
megtartott 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: Debreceniné Králik Tünde Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Dr. Kovács István háziorvos
Dr. Rados György házi gyermekorvos
Kerekesné Holes Erika védőnő.
Érdeklődők: Pintér Ferenc, Gerhát János, Dávid Barbara, Kalocsai Anita, Zverkó Pálné,
Győri Imre, Győri Kata, Bera Lászlóné, Dr. Kovácsné Balogh Mónika, Gáspár Ferencné,
Lestyán József, Kárpáti-Kelemen Katalin.
Szórágy Gyuláné polgármester üdvözölte a megjelent képviselőket, meghívott vendégeket
és érdeklődő állampolgárokat, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés
határozatképes, így azt 18 óra 13 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 Kelemen Gyuláné és Villányi
Péterné 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.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A 15/2016.(II.23.) határozat határidejét szeretném módosítani május 31-re, mert a plébános
akkor fog tájékoztatást adni a részletekről. Módosításra kerülne a 25/2016.(III.10.) és
26/2016.(III.10.) határozat is, mivel időközben kiderült, hogy a két egyház pályázatánál
nem lehetünk konzorciumi partnerek.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Azért van szükség a módosításra, mert ha az önkormányzat ezeknél a pályázatoknál
konzorciumi partner, akkor saját maga nem adhat be pályázatot. Így csak a tó körüli
önkormányzati terület lesz a pályázat része, abból 300 m2-nyi területet mindkét egyház
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használatba kap. Tehát a tó körüli terület parkosítása és utcabútorok elhelyezése továbbra is
része lesz a pályázatoknak.
Piroska János képviselő:
A templom külső felújítási pályázatánál plusz pontot jelent, ha önkormányzati területet is
érint a beruházás, ezért döntöttünk úgy, hogy a pályázati költségvetésből a tó környékét
parkosítanánk, illetve térelemeket helyeznénk el ott. Elhelyezésre kerülne egy 2,2m x 2,7m
x 3,4m-es pergola, egy 8 állású kerékpártároló fából, 5 db kerti pad és 5 db szemetes,
összesen közel 1 millió forintos költséggel. Köszönöm a rugalmas hozzáállást
jegyzőasszonynak és polgármester asszonynak.
Az ismertetett módosításokat ezután a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és
0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatok születtek:
33/2016.(V.03.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 15/2016.(II.23.)
képviselő-testületi határozat végrehajtási határidejét meghosszabbítja 2016.
május 31-ig.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az érdekelteket
tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
34/2016.(V.03.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 25/2016.(III.10.)
képviselő-testületi határozatát úgy módosítja, hogy az önkormányzat nem
vesz részt konzorciumi partnerként a „VP-6-7.4.1.1-16 – Településképet
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázaton, melynek
keretében a Római Katolikus templom felújítása történik meg a településen.
Az önkormányzat a pályázathoz kapcsolódóan ingyenesen a 613/3. hrsz-ú tó
melletti területből 300 m2 nagyságú területet bérbe ad a Nógrádi
Nagyboldogasszony Alapítványnak, hogy ott fás szárú, lágyszárú növények
beszerzése és telepítése, parkosítás, használati térelemek beszerzése, látvány
térelemek beszerzése és elhelyezése valósuljon meg.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon, azt az érdekeltekkel közölje.
Határidő: folyamatos és azonnal
Felelős: polgármester
35/2016.(V.03.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 26/2016.(III.10.)
képviselő-testületi határozatát úgy módosítja, hogy az önkormányzat nem
vesz részt konzorciumi partnerként a „VP-6-7.4.1.1-16 – Településképet
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér
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létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázaton, melynek
keretében az Evangélikus templom felújítása történik meg a településen.
Az önkormányzat a pályázathoz kapcsolódóan ingyenesen a 613/3. hrsz-ú tó
melletti területből 300 m2 nagyságú területet bérbe ad az Evangélikus
Egyháznak, hogy ott fás szárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése,
parkosítás, használati térelemek beszerzése, látvány térelemek beszerzése és
elhelyezése valósuljon meg.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon, azt az érdekeltekkel közölje.
Határidő: folyamatos és azonnal
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
A beszámolómat szeretném még kiegészíteni néhány gondolattal. A gyermekorvosi rendelő
felújításával kapcsolatos pályázatunkat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség készíti és a
pályázat benyújtása kapcsán konzorciumi megállapodást kötöttünk Berkenyével és
Diósjenővel. Szeretnénk pályázni a művelődési ház és a ravatalozó felújítására is, ezt a
pályázatot a Goodwill Consulting Kft. fogja megírni, hisz velük szerződésünk van. A múlt
héten próbáltam rendkívüli testületi ülést összehívni, mivel megkeresett a Nógrádért
Egyesület, hogy pályázatot szeretnének benyújtani a Nógrádi Várszínház megépítésére,
melyhez az önkormányzat hozzájárulását szerették volna kérni. Április 27-én munkaidő
után hoztak nekem egy kérelmet, melyet 102 nógrádi állampolgár is aláírt.
Szórágy Gyuláné polgármester felolvasta a Nógrádért Egyesület kérelmét.
(A levél a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Szórágy Gyuláné polgármester:
Sajnos több képviselőtársamat többszöri próbálkozás ellenére sem tudtam elérni telefonon,
így a rendkívüli ülés elmaradt. Két képviselő e-mail címére a kérelmet átküldtem, de arra
sem reagáltak.
Zverkó Pál képviselő:
Mikor volt a pályázat lejárata?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az akkori információk szerint április 27-én éjfélkor.
Zverkó Pál képviselő:
És akkor gyűjtötték a 102 aláírást is?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Nem tudom, hogy mikor gyűjtötték őket, én akkor kaptam meg.
Piroska János képviselő:
Az ilyen pályázatokat a benyújtás előtt hónapokkal kiírják, így lett volna idő átgondolni,
hogy akar-e valaki pályázni. Ha jól tudom, önkormányzatunknak van egy fejlesztési terve,
melyet a Megyei Fejlesztési Ügynökséghez is benyújtott, és vártuk, hogy lehetőség legyen
az anfiteátrum II. ütemének kivitelezésére, hisz érvényes tervdokumentációval rendelkezik
az önkormányzat. A Nógrádért Egyesület által benyújtani kívánt pályázatot nem ismerem,
hisz azt nem mutatták meg, csak a kérelmet és a felháborodott megnyilvánulásokat
miszerint ez a „béna” testület nem akar pályázni. Mi igenis akarunk pályázni! Lehet
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ötletekkel előállni, de a felelősségteljes, átgondolt döntést akkor is a képviselő-testületnek
kell meghozni, és ez a pályázat nem volt előkészítve, 102 tudatlan ember pedig aláírt egy
olyan beadványt, amelyről semmit sem tudnak. Az aláírásgyűjtés helyett inkább a
döntéshozókat kellett volna megkeresni, hiszen ad hoc módon nem dönthet a testület.
Piroska János képviselő felolvasta az önkormányzati törvény rendkívüli ülés összehívására
vonatkozó részét.
Piroska János képviselő:
Mi nem zárkózunk el a rendkívüli ülés összehívásától, de azért ne gondolja azt senki, hogy
minket bármikor le lehet akasztani a szögről. Én azt mondom, hogy minden pályázatnak
nyitott ajtót kell adni, de legyenek azok a pályázatok előkészítve, hogy lássuk, hogy miről
is döntünk.
Zverkó Pál képviselő:
Én azt mondom, hogy van folyamatban lévő pályázatunk, van lezárandó pályázatunk, előbb
egy pályázat legyen normálisan befejezve és csak utána lépjünk tovább.
Győri Imre Nógrádért Egyesület alelnöke:
Először is 102 embert tudatlannak nevezni szerintem bátorság. Ez a pályázat már 2009-ben
el lett fogadva, a helyi újság is hírt adott róla, a tervdokumentációt az akkori testület
elfogadta és több mostani képviselő már akkor is a testület tagja volt. Ez a terv 3 ütemre lett
felbontva, melyből eddig az első ütem készült el. Most nyílt lehetőség pályázni a II. ütem
megvalósítására is mivel az önkormányzat nem pályázott, ezért gondolta azt az egyesület,
hogy akkor majd mi. Azzal mindenki tisztában van, hogy saját pénzből ez a terv sosem fog
megvalósulni, csak uniós pénzből. Azt is tudjuk a hírekből, hogy az uniós pénzeket a
kormány 2017. első feléig le akarja hívni, és legalább 2022-ig nem lehet majd uniós
pénzhez jutni. Az egyesület csak azt kéri, hogy a testület engedje meg, hogy a Nógrádért
Egyesület pályázhasson a II. ütemre és megvalósíthassa azt úgy, hogy az a falunak és az
önkormányzatnak egy fillérjébe se kerüljön. A 2. ütemben két színpad lenne kialakítva, egy
kisebb és egy nagyobb, lelátóval, mosdó és kiszolgálóhelységekkel. Illetve kialakításra
kerülne egy 300 m2-es gumitéglás játszótér is, amit az iskolások és óvodások is
használhatnának. És még egyszer hangsúlyozom, a településnek ez egy fillérjébe sem
kerülne, viszont végre megszűnne a most meglévő tájseb. Az is kérdés lehet, hogy ha
megvalósul a II. ütem, ki fogja fedezni a fenntartást. Én azt gondolom, az sem fog többe
kerülni, mint most, hisz akkor is jobbára csak a fűnyírás lesz. Az egyesület csak az
önkormányzat hozzájárulását kéri, hogy pályázhasson, tehát az önkormányzatnak
kockáztatnivalója nincs.
Zverkó Pál képviselő:
Azért kezdtetek aláírást gyűjteni, mert a testületnél ellenállásba ütköztetek?
Győri Imre Nógrádért Egyesület alelnöke:
Igen, két képviselőnél kezdeményezték az ügyet, de úgy tudom, hogy azt a képviselők nem
támogatták. Április 26-án tudtuk meg, hogy az önkormányzat nem pályázott, ezért
gondoltuk, hogy akkor mi megtennénk. De ehhez be kellett adnunk egy kérelmet, így
elkezdtünk aláírást gyűjteni. Április 27-én ugye nem született döntés ez ügyben, de
időközben szerencsénkre május 4. éjfélre kitolták a pályázat benyújtási határidejét.
Kovács Ágnes képviselő:
Azt szeretném megkérdezni, hogy a polgármester mért nem tájékoztatott minket, hogy
lehetőség van pályázni a II. ütemre? Furcsa dolgok vannak itt, néha úgy érzem, hogy félre
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vagyunk vezetve. Az is felháborít, hogy Keresztes Konrád az igazgatónőn keresztül üzenget
nekem, hogy jöjjek rendkívüli ülésre, engem ő ne utasítgasson. Engem max. a polgármester
asszony kérhet meg, hogy jöjjek.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Én nem tudtam erről a pályázati lehetőségről.
Kovács Ágnes képviselő:
Én pedig úgy hallottam, hogy te tudtál erről a pályázatról.
Piroska János képviselő:
Az aláírásgyűjtésre fordított energiát inkább arra kellett volna felhasználni, hogy
megkerestétek volna a testületet és leírva átadtátok volna, hogy mit is szeretnétek.
Előkészíthettétek volna, benyújthattátok volna, és akkor dönthettünk volna az ügyben,
lehet, hogy támogattuk is volna azt és akkor ez már egy megírt pályázat lehetne! Nem
aláírások után kellett volna szaladgálni, hanem le kellett volna írni a kérelmet és eljuttatni a
testülethez.
Győri Imre Nógrádért Egyesület alelnöke:
Én még nem beszélnék múlt időben erről a pályázatról, mivel a beadási határideje meg lett
hosszabbítva 2016. május 4-ig, azaz holnap éjfélig. Illetve még annyi, hogy én nem
mászkáltam aláírások után, hozzám jöttek az emberek, mert hallottak erről a dologról és
támogatni akarták. Tudták mit írnak alá. A testületen múlik, hogy támogatja-e a pályázat
beadását, a II. ütem megépítését, vagy megakadályozza.
Piroska János képviselő:
Írásos koncepcióval kellett volna előállnod. Menj haza, írd meg és a testületi ülés végére
hozd ide.
Szórágy Gyuláné polgármester:
De ezt már leírták és be is adták.
Szórágy Gyuláné polgármester ismételten felolvasta a Nógrádért Egyesület kérelmét.
Zverkó Pál képviselő:
Azt, hogy Nógrádnak nem kerül semmibe, már ismerjük. Mi adófizető állampolgárok
vagyunk és védjük a magyar forintot és az unió pénzét is, nem hagyjuk, hogy bárki
elherdálja azt. Mert nem érezzük, hogy az megfelelően lenne felhasználva.
Győri Imre Nógrádért Egyesület alelnöke:
De mitől félnek? Hogy nem lesz megépítve az, amire a támogatást kapjuk?
Kovács Ágnes képviselő:
Volt már olyan pályázat, amelyet egyesület nyert, és sok utánajárásba került, hogy
normálisan legyen befejezve az. Ha támogatjuk a pályázat benyújtását, akkor szeretnénk
mindenről tudni és mindent látni.
Győri Imre Nógrádért Egyesület alelnöke:
Gondolkodjunk már a település érdekében! Maradhat így, de előbb-utóbb megeszi a gaz az
aszfaltot is.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Tehát az egyesületnek az a kérése, hogy a testület támogatja-e azt, hogy ők pályázatot
nyújtsanak be a Nógrádi Várszínház megépülésére.
Zverkó Pál képviselő:
Ne szavazzunk most, majd a testületi ülés végén visszatérünk rá.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Én is azt mondom, hogy menjünk végig a napirenden és majd az Egyebek napirend
keretében beszéljünk róla és szavazzunk.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor elfogadjátok, hogy ezt a témát felvegyük az Egyebek napirendi pontba?
A Nógrádért Egyesület kérelmét a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással felvette az Egyebek napirendbe.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban van még egyéb kérdés?
Piroska János képviselő:
Az óvodai pályázat befejezésével kapcsolatban hol tartunk?
Szórágy Gyuláné polgármester:
A bejárás után elküldtem az emlékeztetőt a kivitelezőnek, de választ nem kaptam.
Zverkó Pál képviselő:
A kivitelező a bejáráson sem jelent meg, válaszra sem méltat minket, és még mindig
nincsen befejezve a munka, holott tavaly októberben alá lett írva, hogy első osztályúan
átvették azokat.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Már többször letisztáztuk, hogy a többletmunkák azok, amik nem készültek el, a pályázat
megvalósításra került.
Zverkó Pál képviselő:
A laktanya felé vezető úton történt faültetéssel mi a helyzet? Önkormányzati területen bárki
építhet, vagy ültethet fát jegyzőasszony?
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Birtokháborítási eljárást lehet kezdeményezni az ügyben, vagy bírósághoz lehet fordulni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A falu összes közterületén lehet ültetni fákat, hisz ha valaki a háza elé ültet senki sem kér
engedélyt, az a kialakult gyakorlat, hogy csak a kivágáskor kérnek engedélyt a jegyzőtől.
Zverkó Pál képviselő:
De szabály csak van arra, hogy például a műúttól hány méterre lehet ültetni!
Kelemen Gyuláné képviselő:
Ki tudott a faültetésről? Kitől kértek engedélyt?
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Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Tőlem nem.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tőlem sem.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Mi örülünk a faültetésnek, de mért nem kértek engedélyt? Ráadásul az útkereszteződésekbe
is ültettek, ültessenek úgy, hogy az autóforgalmat ne akadályozzák a fák!
Zverkó Pál képviselő:
Ráadásul még locsolórendszert is el akar helyezni önkormányzati területen.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Ha meg azt mondjuk, hogy szedje ki őket, akkor mi leszünk a rosszak, holott engedélyt sem
kellett volna adni rá.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
De nem adtunk engedélyt, sőt én el sem járhatok ebben a birtokháborítási ügyben, mivel
önkormányzati területről van szó! Döntsetek, hogy mi legyen! Egyébként felszólítást már
küldtünk, hogy a kereszteződésből szedje ki a fákat.
Piroska János képviselő:
Az önkormányzati tulajdon sérült, nem volt megegyezés. Határozati javaslattal szeretnénk
élni! A polgármester és a jegyző intézkedjen abban, hogy a törvényes állapot helyreálljon,
és az önkormányzat tulajdoni viszonya ne sérüljön! Találják ki ők a megoldást. Határidő
azonnal és folyamatos, és legkésőbb május 31.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Mint már mondtam, én ebben az ügyben nem járhatok el, mert saját területnél a törvény
kizár az eljárásból.
Piroska János képviselő:
Engedély nélkül telepítettek, tehát jogtalan a telepítés! Javaslom, hogy szedje ki a
csemetéket és ültesse át a birtokhatárára, a saját területére! Az útról kerüljön el.
Kérdésre válaszolva Piroska János megerősítette, hogy az összes facsemete kiszedésére és
átültetésére gondol.
Piroska János képviselő javaslatát a testület 4 igennel, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással
támogatta és az alábbi határozatot hozta:
36/2016.(V.03.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete, mint a Nógrád
0106/7. és 0106/8. hrsz-ú utak tulajdonosa kéri Keresztes Konrád Nógrád,
Vasút sor 12. szám alatti lakost, hogy a fenti területre a lakóteleptől a volt
laktanyáig ültetett fákat onnan távolítsa el és ültesse át saját területére 2016.
május 31-ig.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot az érintettnek küldje
meg.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Miután a napirendhez kapcsolódó egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, a testület
egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót, és a következő határozat született:
37/2016.(V.03.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási
kötelezettséget megszünteti:
1/2016.(II.23.);
2/2016.(II.23.);
3/2016.(II.23.);
4/2016.(II.23.);
5/2016.(II.23.);
6/2016.(II.23.);
7/2016.(II.23.);
8/2016.(II.23.);
9/2016.(II.23.);
10/2016.(II.23.);
11/2016.(II.23.);
12/2016.(II.23.);
13/2016.(II.23.);
14/2016.(II.23.);
15/2016.(II.23.);
16/2016.(II.23.);
17/2016.(II.23.); 18/2016.(II.23.); 19/2016.(III.10.); 20/2016.(III.10.);
21/2016.(III.10.); 22/2016.(III.10.); 23/2016.(III.10.); 24/2016.(III.10.);
25/2016.(III.10.); 26/2016.(III.10.); 27/2016.(III.10.); 28/2016.(III.10.);
29/2016.(III.10.); 30/2016.(III.10.); 31/2016.(III.10.); 32/2016.(III.10.).
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolási kötelezettség megszüntetését
a nyilvántartáson vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Napirend:
Szórágy Gyuláné polgármester:
Javaslom, hogy ne éljünk vissza meghívott vendégeink türelmével, és cseréljük fel az első
két napirendet.
A polgármester javaslatát a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta, így az első két napirendi pont felcserélésre került.
2. Tájékoztatás a háziorvosi, házi gyermekorvosi és védőnői szolgálat tevékenységéről
Előadó: háziorvos, házi gyermekorvos, védőnő
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ülésünket megelőzően a szociális bizottság már tárgyalta ezt a napirendet, így átadnám a
szót a bizottság elnökének.
Kovács Ágnes képviselő, Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta a megkapott beszámolókat és azokat elfogadásra javasolja a
testületnek. Viszont a faluból többen jelezték, hogy a gyermekorvosi rendelési idő vége
nincs betartva, mert a doktor úr elmegy. Ennek mi az oka?
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Dr. Rados György házi gyermekorvos:
Tudna nekem konkrét napot mondani, hogy mikor volt ilyen? Mert általánosságban nem
tudok választ adni. Egyébként ki van írva, hogy a rendelési idő vége előtt negyed órával
érkezzen meg mindenki, ez máshol is így van. Három falut látok el, ezért kérem, hogy ne az
utolsó pillanatban érkezzenek a betegek, hogy ne csússzak sehol a rendelési idővel.
Dr. Kovács István háziorvos:
Ez velem is többször előfordult Berkenyén, hogy a rendelési idő vége előtt pár perccel
érkeztek, így én is kiírtam, hogy a vége előtt legalább fél órával legyenek ott.
Kovács Ágnes képviselő, Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke:
Köszönöm a doktor úr tájékoztatását, de azt kérnénk, hogy a rendelési idő mindig legyen
betartva. A három beszámolót pedig elfogadásra javasolja a bizottság.
Dr. Rados György házi gyermekorvos:
Rendben, egyébként a telefonszámom mindenhol ki van írva, hívjanak, ha bármi gond van,
én még soha senkit nem utasítottam el.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az egymás közötti munkakapcsolatok megfelelőek?
Dr. Kovács István háziorvos:
Részemről igen.
Kerekesné Holes Erika védőnő:
A doktor úrral volt már konfliktusom oltóanyagokkal kapcsolatban, amikor is a doktor úr
nagyon méltánytalanul viselkedett velem, rágalmazott és le is ordibált. Én pár nap múlva
szerettem volna letisztázni ezt a konfliktust, de a doktor úr mereven elzárkózott ettől, azt
mondta, hogy majd az önkormányzat előtt. Egyébként ez már más esetben is előfordult és
volt, hogy a gondozottak előtt voltam megalázva. Így nem lehet együtt dolgozni.
Kovács Ágnes képviselő, Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke:
Ezt nem itt kellene megbeszélni, mi a bizottsági ülésen erről a konfliktusról abban
állapodtunk meg, hogy ezt rendezzék egymás között a felek.
Dr. Rados György házi gyermekorvos:
Indulatból lehet, hogy elhangzott pár mondat, de eddig itt az volt a szokás, hogy az
oltóanyagokról a védőnő gondoskodik.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Én írásbeli állásfoglalást kértem, melyben leírták, hogy a folyamatos oltások esetén az
orvos, a kampányoltások esetén a védőnő felel az oltóanyag tárolásáért. Javaslom, hogy
hétfőn negyed 10-kor az irodámban üljünk le hármasban és tisztázzuk a problémákat, mert
megfelelő munkakapcsolatnak lennie kell. Én szeretném megköszönni mindhármuk
munkáját, hiszen a jelenlétük biztonságot ad a falu lakosságának és jó egészséget kívánok
Önöknek a továbbiakhoz.
Az egészségügyi helyzetről szóló beszámolókat a testület ezután egyhangúlag, 7 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és a következő határozatot hozta:
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38/2016.(V.03.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és védőnői tevékenységről szóló tájékoztatókat elfogadja.
Felkéri Dr. Rados György gyermek háziorvost, hogy Nógrád községben a
rendelési időt szíveskedjen betartani.
A testület felkéri továbbá, hogy a védőnő és gyermekorvos törekedjen
egymással megfelelő munkakapcsolat kialakítására, amelyben a polgármester
működjön közre.
Határidő: folyamatos
Felelős: gyermekorvos, védőnő és polgármester
19 óra 50 perckor Kerekesné Holes Erika és Dr. Rados György elhagyták az üléstermet.
1. Civil szervezetek működési támogatás pályázatának elbírálása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ülésünket megelőzően a pénzügyi bizottság tárgyalta ezt a napirendet, így átadom a szót a
bizottság elnökének.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság elnöke:
A faluban működő civil szervezeteket minden évben támogatja önkormányzatunk, idén
másfél millió forintot különítettünk el erre a célra és 10 szervezet adott be kérelmet.
Viszont a faluban nagyon sok a megoldandó probléma, az önkormányzat anyagi lehetőségei
pedig szűkösek, így ebből a másfél millió forintból 300.000 Ft-ot félretennénk más célra, a
szervezetek között pedig 1.200.000 Ft-ot osztanánk szét. A mi javaslatunk szerint a
polgárőrök és a tűzoltók 200-200.000 Ft-ot kapnának, a többi alapítvány és civil szervezet
pedig 100-100.000 Ft-ot. A bizottság javaslata ez lenne.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Egyetértek a javaslattal, hisz nem sok az a pénz, amit szét tudunk osztani, és egyúttal
szeretném megköszönni minden szervezetnek a munkáját és azt, hogy valamilyen módon
tesz a faluért. Ha a testület egyetért a bizottság javaslatával, akkor szavazzunk, amennyiben
valaki érintett az adott egyesületnél, az jelezze és annál ne szavazzon.
A képviselők ezután bejelentették, hogy mely szervezet esetén áll fenn személyes
érintettségük.
Ezután a testület szervezetenként megszavazta a támogatások összegét.
Azon szervezetek támogatásával kapcsolatban, melyeknél személyes érintettség nem áll
fenn, a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
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39/2016.(V.03.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek
2016. évi támogatásával kapcsolatban az alábbi döntést hozza.
Támogatott
Összeg
Nógrád Sportegyesület
100.000 Ft
Nógrádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
200.000 Ft
Nógrádi Napraforgó Hagyományőrző és Szociális Egyesület
100.000 Ft
Börzsönyi Egyesült Álmok Egyesület
100.000 Ft
Nógrád Község Hagyományőrző Klub Egyesülete
100.000 Ft.
A fenti összesen 600.000 Ft összeg kifizetése a tartalékkeret terhére történhet.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a civil szervezeteket
értesítse. A rendeletben foglaltak szerint velük a támogatási szerződéseket
kösse meg és az összeg kiutalásáról intézkedjen, az elszámolást kérje számon,
továbbá a szükséges átcsoportosításról intézkedjen.
Határidő: azonnal és rendeletben foglaltak szerint
Felelős: polgármester
A Nógrád Várának Megmentéséért Alapítvány támogatásával kapcsolatban egyhangúlag, 6
igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozat született:
40/2016.(V.03.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrád Várának
Megmentéséért Alapítvány civil szervezetet 2016. évben 100.000 Ft összegű
támogatásban részesíti.
A támogatás kifizetése a tartalékkeret terhére történhet.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a civil szervezetet
értesítse. A rendeletben foglaltak szerint velük a támogatási szerződést kösse
meg és az összeg kiutalásáról intézkedjen, az elszámolást kérje számon,
továbbá a szükséges átcsoportosításról intézkedjen.
Határidő: azonnal és rendeletben foglaltak szerint
Felelős: polgármester
Piroska János képviselő a szavazásban személyes érintettség miatt nem vett részt.
A Nógrádi Tornateremért Alapítvány támogatásával kapcsolatban egyhangúlag, 5 igennel,
0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozat született:
41/2016.(V.03.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrádi
Tornateremért Alapítvány civil szervezetet 2016. évben 100.000 Ft összegű
támogatásban részesíti.
A támogatás kifizetése a tartalékkeret terhére történhet.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a civil szervezetet
értesítse. A rendeletben foglaltak szerint velük a támogatási szerződést kösse
meg és az összeg kiutalásáról intézkedjen, az elszámolást kérje számon,
továbbá a szükséges átcsoportosításról intézkedjen.
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Határidő: azonnal és rendeletben foglaltak szerint
Felelős: polgármester
Kelemen Gyuláné és Kovács Ágnes képviselő a szavazásban személyes érintettség miatt
nem vett részt.
A Nógrádi Polgárőr Egyesület támogatásával kapcsolatban egyhangúlag, 4 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással a következő határozat született:
42/2016.(V.03.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrádi Polgárőr
Egyesület civil szervezetet 2016. évben 200.000 Ft összegű támogatásban
részesíti.
A támogatás kifizetése a tartalékkeret terhére történhet.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a civil szervezetet
értesítse. A rendeletben foglaltak szerint velük a támogatási szerződést kösse
meg és az összeg kiutalásáról intézkedjen, az elszámolást kérje számon,
továbbá a szükséges átcsoportosításról intézkedjen.
Határidő: azonnal és rendeletben foglaltak szerint
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester, Varga Zoltán és Zverkó Pál képviselő a szavazásban
személyes érintettség miatt nem vett részt.
A Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör Egyesület támogatásával kapcsolatban
egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással a következő határozat
született:
43/2016.(V.03.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrád Szíve
Hagyományőrző Baráti Kör Egyesület civil szervezetet 2016. évben 100.000
Ft összegű támogatásban részesíti.
A támogatás kifizetése a tartalékkeret terhére történhet.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a civil szervezetet
értesítse. A rendeletben foglaltak szerint velük a támogatási szerződést kösse
meg és az összeg kiutalásáról intézkedjen, az elszámolást kérje számon,
továbbá a szükséges átcsoportosításról intézkedjen.
Határidő: azonnal és rendeletben foglaltak szerint
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester a szavazásban személyes érintettség miatt nem vett részt.
A Nógrádi Nagyboldogasszony Alapítvány támogatásával kapcsolatban egyhangúlag, 5
igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozat született:
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44/2016.(V.03.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrádi
Nagyboldogasszony Alapítvány civil szervezetet 2016. évben 100.000 Ft
összegű támogatásban részesíti.
A támogatás kifizetése a tartalékkeret terhére történhet.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a civil szervezetet
értesítse. A rendeletben foglaltak szerint velük a támogatási szerződést kösse
meg és az összeg kiutalásáról intézkedjen, az elszámolást kérje számon,
továbbá a szükséges átcsoportosításról intézkedjen.
Határidő: azonnal és rendeletben foglaltak szerint
Felelős: polgármester
Kelemen Gyuláné és Piroska János képviselő a szavazásban személyes érintettség miatt
nem vett részt.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A Sportegyesület ismételten indulni szeretne TAO pályázaton, a sportöltöző szigetelését és
tetőfelújítását szeretné megvalósítani, és ehhez kérné az önkormányzat tulajdonosi
hozzájárulását.
A tulajdonosi hozzájárulás megadását a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal
és 0 tartózkodással támogatta és a következő határozatot hozta:
45/2016.(V.03.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete tulajdonosi
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Nógrád Sportegyesület a Magyar
Labdarúgó Szövetséghez benyújtandó TAO-s pályázat keretében a
sportöltöző szigetelését és tetőszerkezetének felújítását elvégezze.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot az érintetteknek küldje
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3. Alpolgármester választás titkos
megállapítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

szavazással,

eskütétel,

tiszteletdíjának

Szórágy Gyuláné polgármester:
Ismét felteszem a kérdést, hogy a kettős jelölést esetleg támogatjátok-e SZMSZ
módosítással? Kelemen Gyulánéra és Varga Zoltánra gondolok. Tartsunk 5 perc szünetet,
amíg megbeszélitek.
Szórágy Gyuláné polgármester 20 óra 10 perckor szünetet rendelt el.
20 óra 16 perckor Dr. Kovács István elhagyta az üléstermet és az ülés folytatódott.

15
Kelemen Gyuláné képviselő:
A kettős jelölést nem fogadjuk el.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor pedig 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 20 óra 18 perckor szünetet rendelt el, amely alatt
lebonyolították a titkos szavazást.
20 óra 28 perckor az ülés folytatódott.
Piroska János Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatot kezelő Bizottság tagja:
Ismertetem a szavazás eredményét:
6 fő vett részt a szavazáson, ebből 6 szavazat érvényes volt, az alpolgármester személyét 2
fő támogatta, 4 fő pedig nem, így a szavazás eredménytelen.
Titkos szavazásról készült jegyzőkönyv mellékelten csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Megállapítom, hogy ismételten nem sikerült alpolgármestert választanunk. A képviselőtestület tehát titkos szavazással az alábbi határozatot hozta az ügyben:
46/2016.(V.03.) 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 2 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
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4. Egyebek
- Pintér Ferenc névhasználat kérése
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ismételten érkezett egy Nógrád névhasználattal kapcsolatos kérelem. Pintér Ferenc a
Nógrádiak Nógrádért facebook oldal névhasználatához kéri a testület engedélyét. Ez a
kérelem egyszer már be volt adva, és akkor a Nógrád községet kedvelők név lett elfogadva,
de azt nem kívánják használni. Azt a határozatot akkor visszavonnánk és a Nógrádiak
Nógrádért névhasználatot szeretnétek ingyenesen megkapni úgy, hogy azt egy esetlegesen
megalakuló egyesülethez is tudjátok használni.
Zverkó Pál képviselő:
A kérelemben azt írjátok, hogy az oldal teljesen politikamentes. Ez így is lesz?
Pintér Ferenc érdeklődő állampolgár:
Igyekszünk pártatlanok maradni, de ez ugye nem mindig sikerül. A helyi problémák
bemutatását nem nevezném politikának, elég nagy baj, hogy megosztott a falu, viszont a
hibákat nem szeretnénk elkendőzni. Viszont a politikától igyekszünk távol tartani
magunkat. Facebook oldalunkat szeretnénk továbbra is ezen név alatt működtetni,
szeretnénk továbbá ezzel a névvel egy honlapot és egy egyesületet létrehozni.
20 óra 32 perckor megérkezett Gerhát János érdeklődő állampolgár.
A Nógrádiak Nógrádért névhasználatot a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal
és 0 tartózkodással ingyenesen engedélyezte és az alábbi határozat született:
47/2016.(V.03.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrád név
használatának szabályozásáról szóló 3/2007.(III.14.) önkormányzati
rendeletben foglaltak szerint Pintér Ferenc kérelmezőnek helyt ad, és a
Nógrádiak Nógrádért címmel honlap működését szintén ugyanilyen névvel
Facebook oldal üzemeltetését díjmentesen engedélyezi. Engedélyezi továbbá
a Nógrádiak Nógrádért Egyesület névhasználatát szintén ingyenesen.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a kérelmezőnek küldje
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
- Gerhát János és társai területvásárlása
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezt a napirendet a pénzügyi bizottság is tárgyalta, így átadom a szót a bizottság elnökének.
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Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság elnöke:
Ez már egy régebben beadott kérelem, akkor 200 Ft/m2-es árat állapított meg a testület,
melyet a vevők soknak találtak. Ezért az érintett területen bejárást tartottunk, és a pénzügyi
bizottság most 150 Ft/m2-es árat javasol vásárlási árnak plusz az egyéb költségek viselését.
Gerhát János érdeklődő állampolgár:
Lehet 150 Ft/m2-es ár, de akkor viselje az önkormányzat a költségeket.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság elnöke:
Nem, azt úgy nem. 150 Ft/m2 és a költségek.
Gerhát János érdeklődő állampolgár:
De egyszer már 100 Ft/m2-ért is adtátok volna, csak aztán meggondoltátok.
Zverkó Pál képviselő:
Nem volt olyan.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Dehogynem, a pénzügyi bizottsági ülésen a 100 Ft/m2-es árat állapítottatok meg, amit aztán
másnap a testületi ülésen módosítottatok 200 Ft/m2-re. Ezt alá is írtátok, a pénzügyi
bizottság jegyzőkönyvében szerepel.
Zverkó Pál képviselő:
Ez nem volt téma a bizottsági ülésen és 100 Ft-ról sosem volt szó.
Szórágy Gyuláné polgármester felolvasta a 2015. október 26-i pénzügyi bizottsági
jegyzőkönyv ide vonatkozó részét, amely alátámasztotta a jegyző által elmondottakat.
Gerhát János érdeklődő állampolgár:
Nekem mindenképp szükségem van a területre, mert csak így tudok a földemhez járni.
Legyen akkor 125 Ft/m2, mert igazából csak nekem van szükségem a területre, a
szomszédaim csak miattam akarják megvenni. Több mint 20 éve én tartom rendben.
Piroska János képviselő:
Ne vegyétek meg akkor a területet, béreljétek azt az önkormányzattól 0 forintért, csak
cserébe tartsátok rendbe.
Győri Imre érdeklődő állampolgár:
Én bérelni nem szeretném, viszont akkor elvárom, hogy az önkormányzat tartsa rendben a
területet.
Piroska János képviselő:
Ha ti ülnétek a helyünkben, ti is így gondolkodnátok, mert az önkormányzati vagyont nem
lehet elkótyavetyélni.
Győri Imre érdeklődő állampolgár:
Én szeretném végre bekeríteni a területemet, és ha ezt megteszem, ahhoz a területhez többé
nem nagyon lehet majd hozzáférni.
Zverkó Pál képviselő:
Ha, mint magánember kellene árat mondanom, akkor 80 Ft-ot javasolnék, de mint
képviselő a 150 Ft-ot mondom.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Én viszont javaslom a 100 Ft/m2-t és szavazzunk.
Villányi Péterné képviselő:
Én érintettség miatt nem szeretnék szavazni.
Szórágy Gyuláné polgármester javaslatát, mely szerint 100 Ft/m2 legyen az eladási ár, plusz
az egyéb költségek viselése a testület 2 igennel, 0 ellenszavazattal és 4 tartózkodással
elvetetette.
A 150 Ft/m2-es árat, plusz a költségek viselését a testület 4 igennel, 2 ellenszavazattal és 0
tartózkodással elfogadta, így az alábbi határozat született:
48/2016.(V.03.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrád 201/1. hrszú területet el kívánja adni Villányi Péter, Gerhát János és Győri Imre Nógrád,
Szondy György utcai ingatlantulajdonosok részére a telkek mögötti területük
folytatásaként.
A terület vételára 150 Ft/m2. Ezen felül a vevőknek kell fizetniük a terület
megosztásával és eladásával kapcsolatos mindennemű költséget.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse
és pozitív válasz esetén a határozat végrehajtásáról intézkedjen.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
Villányi Péterné személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.
Gerhát János érdeklődő állampolgár:
Ha a társaim elállnak a vásárlástól a magasabb eladási ár miatt, akkor én is elállok, viszont
akkor én szolgalmi jogot fogok kérni bejegyeztetni a területre, hogy ott átjárhassak.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Május 24-ig akkor döntsétek el, hogy elfogadjátok-e ezt a vételi árat és jelezzetek vissza.
21 órakor Gerhát János és Villányi Péterné képviselő elhagyta az üléstermet.
- Béki téri úttal és járdával kapcsolatos panasz
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezt a napirendet is tárgyalta a pénzügyi bizottság, ezért átadom a szót a bizottság
elnökének.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság elnöke:
A Béke téren lakók javító munkákat szeretnének végezni az úton, amely az esőzések miatt
nagyon tönkrement, átereszeket szeretnének kialakítani. Költségvetést nem csatoltak be, ezt
majd még kérjük tőlük, de javaslom, hogy mindenképp támogassuk őket, és ha lesz
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pályázati lehetőség, azt az utcát is rendbe fogjuk hozni. Mert Nógrádnak ez az utcája
valóban gyalázatos, az ott élők is megérdemlik a rendes utat.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor a testület elvi hozzájárulását adja a munkák elvégzéséhez, de kérnénk be
költségtervezetet és terveket is a következő ülésig.
Szórágy Gyuláné polgármester javaslatát a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta, így az alábbi határozat született:
49/2016.(V.03.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Béke téri lakosok
beadványával kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
Kéri a lakosokat, hogy beadványukat egészítsék ki a részletes munkálatok
megnevezésével, helyszínrajzával és költségeivel.
A testület kéri, hogy a fenti kiegészítés május 23-ig kerüljön a
polgármesterhez eljuttatásra.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról Lévai Richárdot, a
beadványt benyújtót értesítse, és a beadott anyagot terjessze a képviselőtestület elé.
Határidő: azonnal és következő ülés
Felelős: polgármester
- Villámvédelmi rendszer kiegészítésére árajánlat
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság elnöke:
Kaptunk egy árajánlatot, mely az óvoda villámvédelmének kiegészítésére vonatkozik. Van
benne egy állvány bérlésre vonatkozó 35.000 Ft-os tétel is, melyet szeretnénk ha elengedne
a vállalkozó, és akkor mi biztosítanánk állványt. Így akkor 200.000 Ft + ÁFA-ba kerülne a
munka. Piroska János és Zverkó Pál segítene állványt szerezni, elkérik az egyháztól, mert
annak van.
A javaslatot a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
50/2016.(V.03.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Safety Zone – EHS
Kft-t bízza meg az Angyalvár Óvoda Nógrád villámvédelmi rendszerével
kapcsolatos kiegészítő munkák elvégzésével. A kifizetett díj összege nem
lehet több bruttó 254.000 Ft-nál.
A munkák elvégzéséhez szükséges állványzatot a képviselők biztosítják.
A testület felkéri a polgármestert, az intézményvezetőt és a képviselőket,
hogy a határozat végrehajtásáról intézkedjenek.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: polgármester, intézményvezető és képviselők
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- Nőtincsi elágazónál buszok megállása
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Megkeresett a nőtincsi polgármester azzal, hogy a nőtincsi elágazónál saját területükön
szeretnének kialakítani egy bekerített, kamerával megfigyelt ingyenes parkolót, illetve
kérnék a környező 5 településsel együtt a volán társaságoknál a gyorsjáratú autóbuszok
megállását itt. Most jött ez az irat és sürgősen kérik, ezért jó lenne, ha döntés születne a
témában.
Szórágy Gyuláné felolvasta a megkeresést és a határozati javaslatot.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tehát a dolgozni pestre járók, a nőtincsi elágazónál tudnának a gyorsjáratú buszokra szállni
és ott tudnának parkolni, ha az elképzelés megvalósulna.
A kezdezményezést a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
támogatta, és a következő határozatot hozta:
51/2016.(V.03.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyetért Nőtincs
Község Önkormányzatának kezdeményezésével, és csatlakozik azon
kéréséhez, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felhatalmazása alapján a
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Személyközlekedési
Igazgatósága az általa végzett közforgalmú közösségi közlekedés
szervezésében a 2016/2017-es menetrendi évre vonatkozóan vegye
figyelembe Nőtincs, Ősagárd, Felsőpetény, Berkenye és Nógrád Községek
Önkormányzatainak és lakosságának kérését és biztosítsa, hogy a Nőtincsi
elágazás megnevezésű menetrend szerinti autóbusz megállóhelyen az M2-es
autóúton közlekedő gyorsjárati autóbuszok is menetrend szerint álljanak meg.
Ezáltal lehetővé teszi a térségben élő közel 5000 ember mindennapos
munkába járását, ügyintézését.
A megálló közvetlen közelében Nőtincs Község Önkormányzata saját
területén őrzött személygépkocsi, motorkerékpár és kerékpár parkolót
alakított ki, melyet 2016 májusától az érintett települések lakosai
térítésmentesen vehetnek igénybe.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
és jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
- Liever De Boeck érdekeltségi hozzájárulása
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ezt a napirendet is tárgyalta a pénzügyi bizottság. Körbeadok egy térképet, melyen látszik
az érintett ingatlan. Ezen a telken csatornacsonk nem került elhelyezésre, a szomszédok
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pedig nem adnak szolgalmi jogot, így a tulajdonos, aki egy belga állampolgár, kéri, hogy a
240.000 Ft-os érdekeltségi hozzájárulást engedje el a testület és ő majd saját költségén
végzi el a szennyvíz elvezetést. A pénzügyi bizottság ezt a javaslatot támogatta azzal a
kikötéssel, hogy 2016. december 31-ig valósítsa meg a csatornabekötést. Támogatta
továbbá azt is, hogy a Nógrád 207. hrsz-ú útra a tulajdonos kapjon szolgalmi jogot, hogy ott
vezethesse el a szennyvizet.
A bizottság javaslatát a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta, és a következő határozat született:
52/2016.(V.03.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Liever De Boeck
Nógrád, Szondy György utca 63. szám alatti ingatlantulajdonos kérelmére a
240.000 Ft összegű szennyvíz közmű hozzájárulás megfizetését elengedi.
Kötelezi az ingatlantulajdonost, hogy a szennyvíz elvezetést saját költségére
legkésőbb 2016. december 31-ig oldja meg.
A szennyvíz elvezetéshez az önkormányzat tulajdonában álló 207. hrsz-ú
ingatlanon történő elvezetésre szolgalmi jogot biztosít.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot az érintettnek küldje
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
- Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kérelme
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A szlovák önkormányzat azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy az augusztus 13-i
rendezvényükhöz biztosítsuk az önkormányzat sörpadjait, asztalait. Illetve erre a napra
elálltak a tornaterem használattól, helyette inkább a művelődési házban tartják meg
rendezvényüket.
Zverkó Pál képviselő:
A szlovák önkormányzat rendezvénye meddig fog tartani?
Debreceniné Králik Tünde Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:
Kb. este 10 óráig, mert az utolsó fellépő 8 órára jön. A beadott pályázatunkon egyébként
200.000 Ft-ot nyertünk erre a napra.
Zverkó Pál képviselő:
Én akkor is úgy érzem, hogy ez a dolog direkt rá van szervezve a jótékonysági bálra, ezek
után majd vállaljátok a felelősséget, mert ezek után szerintem nem fogják megtartani itt a
bált. A padokat, ha használjátok, hogy kerülnek le azok akkor a jótékonysági bálba?!
Debreceniné Králik Tünde Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:
Mi erre nem is gondoltunk, eszünkben sincs ellenük szervezkedni. Mit vártok, még mennyit
lépjünk hátra?! Én tényleg próbáltam kompromisszumot kötni, de vissza csak negatív
megnyilvánulásokat kapok, még normális választ sem.
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Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Meg kell számolni, hogy hány pad és asztal van a faluban összesen, mert a civileknek is
van, aztán meg kell osztani, vagy ha kevés, máshonnan kérni. Nem szabad ezen veszekedni.
A művelődési házat a megállapodás értelmében használhatják.
Debreceniné Králik Tünde Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:
Ha ez ekkora probléma, akkor nem kérjük a padokat, ne támogassatok minket semmiben.
Kovács Ágnes képviselő:
Mi nem akarunk titeket támadni, ne így fogd fel.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ők az önkormányzattól kérték a padokat, döntsétek el, hogy adjátok, vagy nem adjátok.
Zverkó Pál képviselő:
Én javaslom, hogy az önkormányzat összes padját adjuk a szlovák önkormányzatnak, hogy
ne legyen keveredés, a bálhoz majd szerzünk máshonnan.
Zverkó Pál javaslatát a testület 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással támogatta,
és a következő határozat született:
53/2016.(V.03.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az igénybejelentésnek
megfelelően Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata részére a
települési önkormányzat tulajdonában lévő sörpadokat és asztalokat a 2016.
augusztus 13-án tartandó rendezvényhez rendelkezésre bocsátja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
Zverkó Pál képviselő:
Kértem a múltkor, hogy hozzuk vissza a régi rendszert, és újra havonta tartsunk testületi
ülést.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Elmondtam akkor, hogy adjatok be napirendi javaslatot, hogy melyik ülésen mit
tárgyaljunk, mert csak így tudjuk betenni a munkatervbe az üléseket.
Zverkó Pál képviselő:
Mert ha minden hónapban lenne ülés, akkor nem kellene annyi rendkívüli ülést tartani. De
jó, akkor meg fogjuk csinálni a javaslatot.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Április 16-án egy nógrádi lakos panasszal élt a tehenek miatt, amik ugye a lakóházak között
voltak legeltetve és villanypásztorral voltak körbekerítve, de állítólag segítséget nem kapott
a hivataltól.
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Árpásné Schlenk Judit jegyző ismertette az ügyben folytatott intézkedést, felolvasta, hogy a
bejelentés napján telefonált és e-mailt írt. Felolvasta az arra kapott választ is.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Akkor kérem, hogy a vállalkozó válaszát küldjétek el a panaszosnak.
Zverkó Pál képviselő:
Egyébként, ha a vállalkozó emberi módon egyeztetett volna az ott élőkkel, akkor nem lett
volna semmi probléma. De ti csak támogatjátok őt minden rosszban!
Kelemen Gyuláné képviselő:
A várjátékok programja megvan már, költségekben hol tartunk?
Dr. Kovácsné Balogh Mónika szervező:
Már jó pár csapatot megkerestem, hogy vegyenek részt a rendezvényen. A meghívott
csapatok költsége 1.180.000 Ft, de ebbe még nincs benne a hangosítás, a mentő és a mozgó
wc-k költsége.
Zverkó Pál képviselő:
És mennyi rá a fedezet?
Dr. Kovácsné Balogh Mónika szervező:
750.000 Ft.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Úgy gondoltam, hogy az Őszi Vigalomra félretett pénzből 300.000 Ft-ot átcsoportosítunk a
várjátékokra.
Dr. Kovácsné Balogh Mónika szervező:
Valamint két helyi vállalkozó is felajánlott 50-50.000 Ft-ot, valamint a Börzsönyi Egyesült
Álmok Egyesület az önkormányzattól kapott 100.000 Ft támogatást ajánlotta fel a
rendezvényhez. A környékbeli vállalkozóknak is küldtünk megkereső levelet támogatás
ügyben, de eddig még pénzt senkitől sem kaptunk.
Dávid Barbara Nógrádi Polgárőr Egyesület elnöke:
A polgárőr egyesület szeretne hozzájárulni a mentő költségeihez, mi azt bevállaljuk.
Dr. Kovácsné Balogh Mónika szervező:
Köszönjük szépen. A vár rendbetételére egyébként több alkalommal is szervezünk
társadalmi munkát, hogy minden megfelelő legyen. Május 7-én szombaton lesz az első
alkalom.
Kovács Ágnes képviselő:
A polgármesternek nem kellene szabadságolási tervet készíteni? Mert most is hallottuk,
hogy nem leszel.
Szórágy Gyuláné polgármester:
De lehet, és akkor bejelentem, hogy jövő hét keddtől péntekig nem leszek szabadság miatt.
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Zverkó Pál képviselő:
A pénzügyi bizottsági ülésen is beszéltünk már arról, hogy szeretnénk, ha a busz vasárnap
reggelente felhozná az időseket a telekről a templomba. Adok egy névsort azokról, akik
igényelnék ezt, egyenlőre katolikusokról van szó, a költségek fedezetére pedig tiszteletdíjat
ajánlok fel.
Piroska János képviselő:
Az evangélikus lelkészt is meg kell keresni, hogy hirdesse ki ezt a lehetőséget, és akinek
igénye van rá, az jelezze az önkormányzatnál.
Kérdésre válaszolva felmerült, hogy a polgármester lépjen az ügyben.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ezt azért ki kellene hirdetnünk, meghatározhatnánk, hogy mikor, hol tudnak felszállni az
emberek, hogy a polgármester is így tudja irányítani a sofőrt.
Zverkó Pál képviselő:
Nem kell hirdetni, majd kialakul.
A vasárnapi buszjárattal kapcsolatban a testület 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással a következő határozatot hozta:
54/2016.(V.03.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete képviselői indítványra
biztosítja az önkormányzat tulajdonában álló gépkocsi használatát
vasárnaponként, illetve ünnepek alkalmával a szentmisére, illetve
istentiszteletre történő eljutásra.
A szállítás azon újtelki lakosok részére történik, akik egészségi állapotuk
miatt nem, vagy nehezen tudnak elmenni a templomba.
A szállítás díjaként fel kell számolni a gépkocsival és gépjárművezetéssel
kapcsolatban felmerült költségeket. A testület köszönettel elfogadja Zverkó
Pál képviselői tiszteletdíj felajánlását a költségek fedezetére.
A testület felkéri a polgármestert, hogy az evangélikus egyház részéről
jelentkező igényeket gyűjtse össze.
Felkéri továbbá, hogy a szállításról a gépkocsivezetőnél intézkedjen a
felmerült igények alapján, és a lehetőséget tegye közzé.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester
Bera Lászlóné a Nógrád Község Hagyományőrző Klub Egyesület elnöke, Dávid Barbara a
Nógrádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Nógrádi Polgárőr Egyesület elnöke, valamint
Debreceniné Králik Tünde a Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör Egyesület elnöke
egyesületeik nevében megköszönték a kapott önkormányzati támogatást.
Győri Imre érdeklődő állampolgár:
A Hunyadi utca almáskert felőli végére nem lehetne lámpát tetetni? Mert az nagyon sötét
szakasz.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Majd érdeklődöm az ÉMÁSZ-nál, kérek árajánlatot.
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Kelemen Gyuláné képviselő:
Akkor az Árpád utca végébe is kellene, mert ott sincs világítás.
- Nógrádért Egyesület pályázata
Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor térjünk vissza az anfiteátrum, Nógrádi Várszínház pályázatához.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Akkor ez a pályázat olyan állapotban van, hogy beadható.
Győri Imre Nógrádért Egyesület alelnöke:
Igen, olyan állapotban van, hogy holnapig éjfélig be tudjuk nyújtani.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Ezt a pályázatot csak civil szervezet adhatja be?
Győri Imre Nógrádért Egyesület alelnöke:
Nem, az önkormányzat is beadhatja, de az önkormányzat ÁFA köteles, a civil szervezet
nem.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Mennyi összegről szól a pályázat?
Győri Imre Nógrádért Egyesület alelnöke:
Az attól függ, hogy holnap estig még mit tudunk belerakni. Max. 90-100 millió forint.
Kelemen Gyuláné képviselő:
És akkor ez a 2009-es projektet tartalmazná?
Győri Imre Nógrádért Egyesület alelnöke:
Annál egy kicsivel többet, mert lenne benne pl. egy nagy ledfal is, ami később bevételi
forrás is lehet.
Kelemen Gyuláné képviselő:
És az, hogy lehet, hogy előbb egy nappal tolták ki a pályázatot, aztán meg egy héttel?
Győri Imre Nógrádért Egyesület alelnöke:
Túl sokan akartak pályázatot beadni és lefagyott a rendszer. Ez máskor is előfordul, és
emiatt tolták ki a határidőt.
Piroska János képviselő:
Ki a pályázatíró?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Blascsák Szilvia, aki az óvodai pályázatot is írta.
Piroska János képviselő:
Nekünk nem a pályázatok beadásával van a gondunk, hanem a megvalósításokkal.
Ráadásul sok még a nyitott kérdés.
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Győri Imre Nógrádért Egyesület alelnöke:
A mostani állapotnál rosszabb nem lesz. Lehet, hogy nem is nyer ez a pályázat, de ha be
sem adjuk, akkor biztos, hogy jó pár évig még ezt az állapotot fogjuk nézni!
Piroska János képviselő:
Legyen, de akkor a civil szervezet tegye oda magát.
A képviselők ezután hosszan vitatkoztak a pályázat beadásáról, a lehetséges kivitelezésről.
Zverkó Pál képviselő:
Az óvodai pályázattal kapcsolatban sem láttuk a mai napig sem azt a jegyzőkönyvet,
amelyben a magyar állam átvette a projektet.
Szórágy Gyuláné polgármester bemutatta az említett jegyzőkönyvet Zverkó Pálnak, aki azt
megtekintette.
Kovács Ágnes képviselő:
Ha tudtunk volna erről a pályázati lehetőségről, akkor az önkormányzat is pályázott volna,
de nekünk senki nem szólt, pedig biztos, hogy tudtatok róla.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Akkor ezentúl az összes pályázati lehetőséget amit kapunk, tovább fogunk küldeni nektek,
hogy ne legyen vádaskodás, de ehhez e-mail címet kérünk, mert a papírral takarékoskodni
kell, és ezek sok oldalas anyagok.
Piroska János képviselő:
Van most egy csomó pályázati témánk, tehát nincs szégyenkezni valónk. Ne húzzuk az
időt, adják be a pályázatot, de folyamatos tájékoztatást kérünk. Tudni akarjuk, hogy mihez
adjuk a hozzájárulásunkat. Tehát folyamatos tájékoztatást kérünk és a következő ülésen
mutassák be a pályázati anyagot.
A javaslatot a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
támogatta, így a következő határozat született az ügyben:
55/2016.(V.03.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
Nógrádért Egyesület pályázatot nyújtson be a TOP-1.2.1-15 Társadalmi és
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázati
felhívásra.
A pályázat célja az iskola melletti piactér helyszínén a 300 nézőt befogadó
Nógrádi Várszínház megépítése, valamint a hozzá tartozó mosdók és
kiszolgáló helyiségek kialakítása, valamint parkolók létesítése.
A testület az egyesület rendelkezésére bocsátja az önkormányzat birtokában
lévő tervdokumentációt.
A testület kéri az egyesületet, hogy a pályázati anyagot a következő ülésen
bocsássa a testület rendelkezésére és minden testületi ülésen adjon
tájékoztatást a pályázatról.
A testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához
szükséges intézkedést tegye meg.
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Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester
Győri Imre Nógrádért Egyesület alelnöke:
Energetikai pályázat is van, amelyet egy hónap múlva kell beadni. Ennek keretében a
tornateremre lehetne pályázni. Készülnek tervek erre a pályázatra?
Kovács Ágnes képviselő:
Én a múltkor is rákérdeztem, hogy van-e pályázati lehetőség az iskolára és azt a választ
kaptam a polgármestertől, hogy nincs. Megint félre voltunk vezetve, majd még mi is
utánanézünk.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A pályázatok nem úgy vannak kiírva, hogy iskola, vagy óvoda, hanem például energetikai
korszerűsítés, turizmus, stb.
Miután egyéb kérdés, észrevétel nem volt Szórágy Gyuláné polgármester megköszönte az
aktív részvételt és az ülést 22 óra 35 perckor berekesztette.
k.m.f.
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