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

Nógrád Község Képviselő-testületének 2016. május 17-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
Érdeklődők: Hostyinszki Attila, Dr. Kovácsné Balogh Mónika.
Napirend:
1. Iskola energetikai korszerűsítése
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
2. III. Nógrádi Várjátékok
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

Napirenden kívüli hozzászólások
Hozott határozat: 56/2016.(V.17.) képviselő-testületi határozat
Hozott rendelet nem volt.
Zárt ülés nem volt.
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Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Nógrád Község Képviselő-testületének 2016. május 17-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
Érdeklődők: Hostyinszki Attila, Dr. Kovácsné Balogh Mónika.
Szórágy Gyuláné polgármester üdvözölte a megjelent képviselőket, a jelenléti ív alapján
megállapította, hogy az ülés határozatképes, így azt 17 óra 5 perckor megnyitotta.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a rendkívüli ülést elsősorban az iskola energetikai
korszerűsítése miatt kellett összehívni, illetve indokolt még a várjátékokkal kapcsolatos
dolgokat is megtárgyalni. Az ismertetett napirendi pontok megtárgyalásával a testület
egyhangúlag egyetértett.
A polgármester javaslatot tett két jegyzőkönyv hitelesítőre Kovács Ágnes és Varga Zoltán
személyében. A javasolt személyeket kérdésre a testület egyhangúlag elfogadta.
Napirend:
1. Iskola energetikai korszerűsítése
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Most van lehetőség pályázni az iskola energetikai korszerűsítésére és ez ügyben keresett
meg minket a Nógrádért Egyesület. Ők szeretnék, ha elindulnánk ezen a pályázaton, hiszen
az iskolára nagyon ráférne a korszerűsítés. Ajánlatot is kaptak a Solar Solution
Management Kft-től, mely vállalná a pályázat ingyenes elkészítését. Piroska János
képviselőtárs is felvette ez ügyben a kapcsolatot egy másik pályázatíró céggel, akik szintén
ingyen vállalnák a pályázat előkészítését, nekünk pedig döntenünk kellene, hogy akarunk-e
pályázni és kivel.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Gacs Mátyás milyen szervezet nevében írná meg a pályázatot?
Piroska János képviselő:
Amikor hallottam erről a pályázati lehetőségről, polgármester asszonyhoz fordultam
információkért, aki engem Sándor Ildikóhoz irányított, aki a megyei területfejlesztési
ügynökségnél dolgozik. Sándor Ildikó azt mondta, hogy a mi beadott pályázati terveink
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között az iskola projekt nem szerepel, így csak akkor van esélyünk, ha lobbizunk és esetleg
marad még pénz. Ő mondta, hogy itt a megyében több cég is foglalkozik ezeknek a
pályázatoknak a megírásával, így kerültem kapcsolatba Gacs Mátyással, aki a Globalmédia
cég képviselője. Gacs Mátyás azt mondta, hogy ő lát esélyt arra, hogy be tudjuk adni a
pályázatot és csütörtökre anyagot is adnak majd. Szerintem egyenlőre csak arról döntsünk,
hogy be kívánjuk nyújtani a pályázatot. Aztán ha majd több anyagunk lesz, döntünk arról,
hogy kivel szeretnénk a pályázatot elkészíttetni. Mert eleve az energetikai számítás fogja
meghatározni azt, hogy egyáltalán mire pályázhatunk. Javaslom, várjuk meg Gacs Mátyás
anyagát, és ha ők vállalják a pályázat megírását, akkor mindenképp velük készítessük el
azt. Majd ha lesz anyag, összeülünk egy rendkívüli ülésre.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor egyenlőre csak abban döntünk, hogy indulni szeretnénk az energetikai pályázaton az
iskolára és tornateremre vonatkozóan.
A polgármester javaslatát a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
56/2016.(V.17.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot kíván
benyújtani a Nógrádi Hesz Mihály Általános Iskola és Tornaterem nyílászáró
csere, hőszigetelés és fűtéskorszerűsítésére a TOP-3.2.1-15 Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázat keretében.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében tegye
meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A Solar Solution Kft-nek jelezzünk vissza valamit?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Szerintem még várjunk, amíg nem kapunk anyagot a másik cégtől és nem bízzuk meg őket.
A polgármester által felvetettekkel a testület egyetértett.
2. III. Nógrádi Várjátékok
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
A napirend keretében a képviselők részére kiosztásra került a program és költségvetés
tervezet.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Készítettünk egy hozzávetőleges költségvetést, kb. rentábilisek vagyunk.
Szórágy Gyuláné polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy milyen árusok és fellépők
lettek meghívva a rendezvényre.
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Kelemen Gyuláné képviselő:
A fellépők, vendégek, segítők ebédeltetése hogyan lesz?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az ovi konyhások bevállalták, hogy ha lesz hús, akkor megfőzik az ebédet, ez lehet gulyás,
vagy pörkölt is, illetve sütni fogják a lepényt.
Kelemen Gyuláné képviselő:
A harang mire kell?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ez fogja behirdetni a különböző fellépőket, a műsorok megkezdése előtt ezzel lenne
jelezve.
Kelemen Gyuláné képviselő:
A zászlót ki fogja vinni?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Még nincs eldöntve. Van ötletetek?
Kelemen Gyuláné képviselő:
A Nógrád Várának Megmentéséért Alapítvány új kuratóriumi tagjai már elég sokat tettek a
várért, úgyhogy szerintem ők megérdemelnék, hogy vihessék. Vihetik vegyesen a
hagyományőrzőkkel is. Ki lesz a konferanszié?
Szórágy Gyuláné polgármester:
A Rajnai produkció vezetője lett megkérve, mert neki elég erős, figyelemfelkeltő hangja
van, a megnyitó részén pedig a jegyzőasszony.
Piroska János képviselő:
Ki lesz a hangosító?
Dr. Kovácsné Balogh Mónika kulturális közmunkás, rendezvényszervező:
A váci Művelődési Ház hangosítója, neki profi cuccai is vannak.
Dr. Kovácsné Balogh Mónika ezután részletesen ismertette, hogy milyen fellépők és
csapatok fognak részt venni a rendezvényen, illetve az egész napos programot is bemutatta.
Azt is részletesen elmondta, hogy az árusok, büfések, sátrak, játékok és minden egyéb hol
lesz elhelyezve a váron.
Dr. Kovácsné Balogh Mónika kulturális közmunkás, rendezvényszervező:
A Barbakánban egy korabeli ruhás fotós műhely lesz, ugyanis a Nógrád Szíve Egyesület
bevállalta, hogy varrnak korabeli ruhákat különböző méretekben, amikbe bárki beöltözhet
és fotót készíthet. Pénzt ők ezért nem kérnek, egy adománygyűjtő láda lesz kirakva,
melynek a tartalmát felajánlják a várjátékok költségvetésébe. A felfelé vezető út mellé kb.
13-14 stációs tábla lesz kihelyezve, melyekre a vár története lesz megírva, a bástyában
pedig korabeli képek, rajzok lesznek kihelyezve.
Hostyinszki Attila részletesen ismertette a „várostrom” forgatókönyvét.
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Kelemen Gyuláné képviselő:
Nagyon jó lesz az egész, lesz egy csomó új dolog, köszönjük a munkátokat és az
ötleteiteket.
Dr. Kovácsné Balogh Mónika kulturális közmunkás, rendezvényszervező:
Lesz egy csomó zászló is kirakva a várban, most varrják őket, amikhez hosszú rudakra
lenne szükségünk.
Piroska János képviselő:
Szerintem vegyünk 3 méteres tetőléceket, hisz annak csak 50 Ft métere és majd az egyik
helyi asztalossal lecsapatjuk a sarkaikat.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Duna TV-t, Ipoly TV-t, esetleg a Kossuth rádiót is meg lehetne hívni a rendezvényre.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Persze, meglehet, Ipoly TV-t amúgy is mindig szoktuk.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A kajára visszatérve, megkerestem az Ipoly Erdő Zrt-és és a Madarasi Vadásztársaságot, és
kértem tőlük vadhúst. El kellene dönteni, hogy abból a húsból a fellépőknek főzzünk, vagy
esetleg eladásra, hisz a Várvendéglő sem lesz aznap nyitva, így abból is bevételhez
juthatnánk. Csak embereket kellene toboroznunk a főzéshez.
Kelemen Gyuláné képviselő:
A fellépőknek főzzünk babgulyást egy üsttel, eladásra pedig főzzünk vadpörköltet vagy
kettővel. Embereket pedig megpróbálunk keresni hozzá, hisz ez csak így érné meg az
önkormányzatnak. Az ételosztásnál mi is be tudunk segíteni.
Piroska János képviselő:
Az önkormányzat vehetne egy pincét, amit berendezhetnénk látogatóhelynek. Az én
pincém mellett van egy elhanyagolt, meg kellene tudni, hogy ki a tulajdonosa és meg
lehetne venni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az önkormányzatnak van már egy pincéje a várfeljáró és az Enoteca Borbisztro között,
amit éppen ilyen célra vettünk meg. A várjátékok kapcsán felvettük a kapcsolatot Dr.
Kricsfalvi Anitával, az Enoteca Borbisztro tulajdonosával a nyilvános wc használata miatt.
Kértük őt, hogy aznap mindenki számára ingyen használható legyen a wc, a kapott választ
felolvasnám.
Szórágy Gyuláné polgármester felolvasta Dr. Kricsfalvi Anita levelét.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Az a baj, hogy ott sem az infopont, sem a wc, de még az üzlet sem működik rendesen, nincs
normális nyitvatartása. Ültessen oda valakit akkor és szedjen pénzt, csak legyen nyitva a
wc.
Szórágy Gyuláné polgármester:
De mondjuk, ha azt mondja, hogy fizessen az önkormányzat mondjuk 20-30.000 Ft-ot, és
akkor vállalja a folyamatos, ingyenes nyitva tartást, akkor az talán jobb megoldás lenne.
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Egyeztetünk vele. Szerintem a várjátékokon az embert és takarítószert biztosítsuk, hogy
nyitva legyen az illemhely.
A polgármester javaslatával a jelenlévők egyhangúlag egyetértettek.
Miután egyéb kérdés, észrevétel nem volt Szórágy Gyuláné polgármester megköszönte az
aktív részvételt és az ülést 18 óra 52 perckor berekesztette.
k.m.f.

Szórágy Gyuláné
polgármester

Kovács Ágnes
jegyzőkönyv hitelesítő

Árpásné Schlenk Judit
jegyző

Varga Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő

