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

Nógrád Község Képviselő-testületének 2016. május 31-én 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
Érdeklődők: Pintér Ferenc, Nyilas Kálmánné, Zverkó Pálné.
Napirend előtt:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Napirend:
1. Nógrád község 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
2. Nógrád Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
rendelet megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
3. Nógrád község 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.24.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
4. Szünidei gyermekétkeztetés szabályairól szóló rendelet megvitatása és elfogadása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
5. Beszámoló a gyermekek helyzetéről (2015. év)
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
6. Helyi adórendeletek és a talajterhelési díjról szóló rendelet hatályosulása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
7. Beszámoló a közös hivatal 2015. évi munkájáról
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
8. Alpolgármester választás titkos szavazással, eskütétel, tiszteletdíjának
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megállapítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
9. Egyebek
Hozott határozat: 57/2016.(V.31.) – 73/2016.(V.31.) képviselő-testületi határozat
Hozott rendelet volt: 2/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelet Nógrád község 2015. évi
költségvetéséről szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
3/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetésének
végrehajtásáról
4/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelet Nógrád község 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
5/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelet a szünidei gyermekétkeztetés szabályairól
6/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
9/2014.(XII.04.) rendelet módosításáról
Zárt ülés nem volt.

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

Nógrád Község Képviselő-testületének 2016. május 31-én 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
Érdeklődők: Pintér Ferenc, Nyilas Kálmánné, Zverkó Pálné.
Szórágy Gyuláné polgármester üdvözölte a megjelent képviselőket és érdeklődő
állampolgárokat, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, így azt
18 óra 10 perckor megnyitotta. Elmondta a képviselőknek, hogy az Egyebek napirendi pont
keretében milyen alpontokat javasol megtárgyalni. A polgármester ezután javaslatot tett a
meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására, a javaslattal a testület
egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértett.
A polgármester javaslatot tett két jegyzőkönyv hitelesítőre Varga Zoltán és Kovács Ágnes
személyében. A javasolt személyeket kérdésre a testület egyhangúlag elfogadta.
Napirend előtt:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Zverkó Pál képviselő:
A védőnő és a gyermekorvos megbeszélte a problémákat?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Igen, beszélgettünk 6 szemközt és remélem javulni fog a viszonyuk.
Az 56-os határozat kapcsán kérném, hogy engedélyezzétek, hogy levelet írjak a Solarsol
Kft-nek és leírjam, hogy nem tartunk igényt a szolgáltatásukra, mivel találtatok egy másik
pályázatíró céget és vele kívánjuk megíratni a pályázatot.
A polgármester javaslatát a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta és a következő határozatot hozta:
57/2016.(V.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Solar Solution
Management Kft. árajánlatát megtárgyalta, és felhatalmazza a polgármestert,
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hogy közölje az ajánlatot benyújtóval, hogy másik céggel kívánja elkészíttetni
a TOP-3.2.1-15 önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című
pályázat keretében a Hesz Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítése
pályázatát.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Piroska János képviselő:
Ma telefonon hívott Gacs Mátyás pályázatíró és elmondta, hogy június 30-ra kitolták a
pályázat beadási határidejét és a feltételek is változtak, így mindent előlről kell kezdeni.
18 óra 15 perckor megérkezett Nyilas Kálmánné érdeklődő állampolgár.
Zverkó Pál képviselő:
A 36-os határozatról szeretnék kérdezni, mi van a laktanyánál ültetett fákkal?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Megküldtük a határozatot, de nem tudom, hogy kiszedték-e a fákat.
Kovács Ágnes képviselő:
A várszínház pályázattal mi a helyzet? Mert arról volt szó, hogy a következő ülésen
bemutatják a pályázati anyagot.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Itt van a pályázati anyag, meg lehet nézni.
Zverkó Pál képviselő:
A Farmép Kft. reagált az óvodai pótmunkákra?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Nem érkezett semmi válasz.
Zverkó Pál képviselő:
Ezek után a Farmép Kft. és társcégei semmilyen kéréssel ne forduljanak hozzánk, hisz még
válaszra sem méltatnak minket. A lejártnál az utolsó melléklet mire vonatkozik?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Pályázni akartunk a művelődési ház és ravatalozó felújítására, de felfüggesztették a
benyújtási határidőt és addigra nem készültek el az energetikai számítások, így nem tudtuk
benyújtani azt. De azért elkészítik az anyagokat, hátha újra megnyitják a pályázatot.
Miután a napirendhez kapcsolódó egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, a testület
egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót, és a következő határozat született:
58/2016.(V.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási
kötelezettséget megszünteti:
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33/2016.(V.03.); 34/2016.(V.03.); 35/2016.(V.03.); 36/2016.(V.03.);
37/2016.(V.03.); 38/2016.(V.03.); 39/2016.(V.03.); 40/2016.(V.03.);
41/2016.(V.03.); 42/2016.(V.03.); 43/2016.(V.03.); 44/2016.(V.03.);
45/2016.(V.03.); 46/2016.(V.03.); 47/2016.(V.03.); 48/2016.(V.03.);
49/2016.(V.03.); 50/2016.(V.03.); 51/2016.(V.03.); 52/2016.(V.03.);
53/2016.(V.03.); 54/2016.(V.03.); 55/2016.(V.03.); 56/2016.(V.17.).
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolási kötelezettség megszüntetését
a nyilvántartáson vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Napirend:
1. Nógrád község 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A tegnapi napon a pénzügyi bizottság már tárgyalta ezt a napirendet, viszont a bizottság
elnöke Kelemen Gyuláné képviselő jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt csak
késve tud jönni, így megkérném Piroska János bizottsági tagot, hogy ismertesse a bizottság
döntését.
Piroska János képviselő, bizottsági tag:
A bizottsági ülésen részletesen kiveséztük a 2015. évi költségvetéssel kapcsolatos dolgokat,
tisztáztuk a kérdéseket, válaszokat kaptunk és nem sokkal, de maradvánnyal zártuk a
tavalyi évet. Ezért a 2015. évi költségvetési rendelet módosítását a bizottság elfogadásra
javasolja.
Mivel a napirendhez kapcsolódó egyéb kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság javaslatát a
testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és ezzel
megalkotta 2/2016.(VI.1.) önkormányzati rendeletét Nógrád község 2015. évi
költségvetéséről szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Rendelet és tervezet szó szerint megegyezik.
Rendelet 1 példánya jegyzőkönyvhöz csatolva.
2. Nógrád Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
rendelet megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezt a napirendet szintén tárgyalta a pénzügyi bizottság, így átadom a szót Piroska Jánosnak.
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Piroska János képviselő, bizottsági tag:
A rendelet végrehajtásával kapcsolatban jelentős kérdés nem merült fel, így a bizottság ezt
a rendeletet is elfogadásra javasolja.
A bizottság javaslatát a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással elfogadta és ezzel megalkotta 3/2016.(VI.1.) önkormányzati rendeletét az
önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Rendelet és tervezet szó szerint megegyezik.
Rendelet 1 példánya jegyzőkönyvhöz csatolva.
3. Nógrád község 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.24.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezt a napirendet is tárgyalta a pénzügyi bizottság, így ismét átadom a szót Piroska János
bizottsági tagnak.
Piroska János képviselő, bizottsági tag:
Különösebb jelzés és észrevétel nem történt a bizottsági tagok részéről, jogos az
átcsoportosítás, időarányosak a teljesítések, így ezt a rendelet módosítást is elfogadásra
javasolja a bizottság.
A bizottság javaslatát a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással elfogadta és ezzel megalkotta 4/2016.(VI.1.) önkormányzati rendeletét
Nógrád község 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Rendelet és tervezet szó szerint megegyezik.
Rendelet 1 példánya jegyzőkönyvhöz csatolva.
4. Szünidei gyermekétkeztetés szabályairól szóló rendelet megvitatása és elfogadása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
2016. január 1-jétől bővültek az önkormányzatok feladatai, mivel a nyári
gyermekétkeztetést kötelező jelleggel kell biztosítani. Nálunk az utóbbi években nem
működött a nyári gyermekétkeztetés, mivel a 100%-os támogatásba nem estünk bele és a
rászoruló gyermekek száma is alacsony volt. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesülő gyermekek közül kerülnek ki a jogosultak. A hátrányos helyzetűeket, illetve a
halmozottan hátrányos helyzetűeket érinti, akiknek minden szünidőben biztosítani kell a
meleg ebédet. Az étkeztetést egyébként a szülőnek kell kérni, nyilatkozatot kell beadni.
Nógrádon 9 főt érint ez a rendelet, és természetesen az óvodai konyháról biztosítjuk majd
az ellátást ételhordóban.
Piroska János képviselő:
Korrektül le van írva és le van szabályozva, és vegyék is igénybe a rászorulók.

7
Kovács Ágnes képviselő:
Középiskolásokra is vonatkozik ez a rendelet?
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Vonatkozik, 18 éves korig jár.
A rendelettervezetet a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta és ezzel megalkotta 5/2016.(VI.1.) önkormányzati rendeletét a szünidei
gyermekétkeztetés szabályairól.
Rendelet és tervezet szó szerint megegyezik.
Rendelet 1 példánya jegyzőkönyvhöz csatolva.
5. Beszámoló a gyermekek helyzetéről (2015. év)
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
A napirend keretében Árpásné Schlenk Judit jegyző kitért a kiküldött anyag lényegére.
Piroska János képviselő:
Örülünk, hogy kevés a problémás gyermek, megfelelő a beszámoló.
A gyermekek helyzetéről szóló beszámolót a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
59/2016.(V.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a községben 2015.
évben végzett gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolókat a testületi határozat
kivonatával együtt a Nógrád Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és
Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának küldje meg.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: jegyző
6. Helyi adórendeletek hatályosulása, adóztatással kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az adókról, behajtásokról igyekeztünk részletes tájékoztatást adni, kicsit nőttek a
hátrálékok a magánszemélyek kommunális adójánál, viszont csökkentek a gépjárműadónál
és iparűzési adónál a december 31-i állapothoz képest március 31-ig. A talajterhelési díj
már csak 53 ingatlant érint, és jobbára csak ideiglenesen, vagy egyáltalán nem használt
ingatlanokról van szó. DINÓBER tartozásokat próbáljuk behajtani, elég szép összeg be is
folyt.

8
Piroska János képviselő, bizottsági tag:
A pénzügyi bizottság ezt a napirendet is megtárgyalta és elfogadásra javasolja, korrekt és
teljeskörű a tájékoztatás.
A bizottság javaslatát a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta és a következő határozatot hozta:
60/2016.(V.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adórendeletek
hatályosulása és az adóztatással kapcsolatos tájékoztatás beszámolót
elfogadja, azt jónak tartja.
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a hivatal továbbra is törekedjen az adózási
feladatok megfelelő ellátására és továbbra is tegyen hathatós intézkedéseket a
meglévő hátralékok behajtására.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
7. Beszámoló a közös hivatal 2015. évi munkájáról
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A bizottságok beindulásával a mi munkánk is nőtt, több a határozat és a jegyzőkönyv. A
rászorulóknak adott támogatás is több lett, ami egy pozitívum véleményem szerint. A
nógrádi kirendeltségen 1 fővel csökkent az állomány, és emiatt még több lett a munka.
Lehet, hogy el kell majd gondolkoznunk egy részmunkaidős álláson.
18 óra 50 perckor megérkezett Zverkó Pálné érdeklődő állampolgár.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Én a magam részéről a közös hivatal minden dolgozójának köszönöm a munkáját, mert
annak ellenére, hogy egyre több a feladat, helytállnak és becsületesen végzik azt.
A közös hivatal munkájáról szóló beszámolót a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
61/2016.(V.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közös hivatal
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Kéri a jegyzőt, hogy a jövőben is gondoskodjon a hivatal jó színvonalon
történő működéséről.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
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8. 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? Tartsunk 5 perc szünetet, amíg megbeszélitek.
Szórágy Gyuláné polgármester 18 óra 55 perckor szünetet rendelt el.
19 óra 02 perckor az ülés folytatódott.
Piroska János képviselő, bizottsági tag:
Javaslom, hogy várjuk meg Kelemen Gyulánét és addig haladjunk az Egyebek napirenddel.
9. Egyebek
- Tűzoltóparancsnokság 2015. évi beszámolója
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A kiadott anyagot kellene elfogadni, azt gondolom, hogy tényszerű és teljeskörű
tájékoztatást kaptunk. Én elfogadásra javaslom.
A polgármester javaslatával a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással egyetértett és a következő határozat született:
62/2016.(V.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi
Kirendeltség, valamint a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2015. évi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
- Béke téri úttal és járdával kapcsolatos panasz
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Már az előző ülésen is tárgyaltuk a Béke téri úttal kapcsolatos lakossági kérelmet,
átereszeket szeretnének elhelyezni az úton és ehhez kérték a testület támogatását,
hozzájárulását. Kiegészítést kértünk és kaptunk is költségadatokat és terveket, viszont
közben pályázati lehetőség is adódott. A pénzügyi bizottság is tárgyalta ezt a napirendet,
így átadnám a szót Piroska János bizottsági tagnak.
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Piroska János képviselő, bizottsági tag:
A kapott költségadatok szerint a beadott terv megvalósításához 650.000 Ft-ra lenne
szükségük. Mindenképpen szeretnénk támogatni ezt a kezdeményezést, és mivel most van
lehetőség pályázni is, ezért úgy döntött a bizottság, hogy adjuk be a pályázatot a teljes
útfelújításra, melynek önereje kb. annyi lenne, mint az igényelt összeg, és ha esetleg nem
nyer a pályázat, akkor viszont biztosítjuk a kért összeget.
Szórágy Gyuláné polgármester:
7.618.146 Ft-os ajánlatot kaptunk az útfelújításra, melyhez 1.142.722 Ft önerőre van
szükség, amit a tartalékkeret terhére biztosítanánk. Tehát akkor döntenünk kellene a
pályázat benyújtásáról és az önerő biztosításáról.
A pályázat benyújtását a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta és az alábbi határozatot hozta:
63/2016.(V.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot kíván
benyújtani a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.
évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont c) pontja szerinti „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására – Belterületi utak, járdák,
hidak felújítására”. A fejlesztéssel érintett ingatlan: Béke tér, helyrajzi száma:
588/1.
A felújítás összköltsége:
Igényelt támogatás (85%)
Vállalt önerő (15%)

7.618.146 Ft
6.475.424 Ft
1.142.722 Ft

A képviselő-testület a biztosítandó önerőt az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséből biztosítja, a tartalékalap terhére.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról
gondoskodjon.
Határidő: 2016. június 2.
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
A Béke térieket pedig tájékoztatom, hogy pályázunk az út felújítására, melynek eredménye
valószínűleg augusztusra kiderül, és ha esetleg nem nyer a pályázat, akkor biztosítjuk a kért
összeget.
Az elhangzott javaslatot a testület szintén egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta és a következő határozatot hozta:
64/2016.(V.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Béke tériek
beadványával, illetve annak kiegészítésével kapcsolatban felkéri a
polgármestert, hogy a beadványt küldőkkel az alábbiakat közölje:
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-

-

az önkormányzat az útszakasz felújítására 7.618.146 Ft összegben pályázatot
nyújtott be,
ha augusztusban kiderül, hogy a pályázat mégsem nyer, akkor a munkák
elvégzéséhez szükséges anyagok megvásárlásáról az önkormányzat kb.
650.000 Ft összegben gondoskodik, és az anyagot a lakók rendelkezésére
bocsátja, hogy a munkákat még az idén elvégezhessék.
A költségek fedezete a tartalékalap.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon.
Határidő: azonnal és 2016. szeptember 30.
Felelős: polgármester

- Katolikus egyházközség kérelme
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezt a napirendet is tárgyalta a pénzügyi bizottság, így átadom a szót Piroska János
bizottsági tagnak.
Piroska János képviselő, bizottsági tag:
A katolikus egyház kérelmével kapcsolatban a bizottság javasolja, hogy az önkormányzat
200.000 Ft-tal támogassa a kérelmet, illetve a képviselők egy-egy havi tiszteletdíjukat is
felajánlják. Így kb. 370.000 Ft támogatást adnánk összesen.
19 óra 10 perckor megérkezett Kelemen Gyuláné képviselő.
Szórágy Gyuláné polgármester ismertette, hogy kinek hány havi tiszteletdíja van még, a
képviselők pedig nyilatkoztak.
Piroska János képviselő:
Én két havi tiszteletdíjamat adom az egyháznak, 1 havit pedig felveszek a gyereknap
támogatására.
Villányi Péterné képviselő:
Én 1 havi tiszteletdíjamat felveszem a gyereknap támogatására, 1 haviról pedig lemondok
az egyház javára, 1 havit pedig a várjátékokra ajánlok fel.
Varga Zoltán képviselő:
1 havit felveszek a gyereknapra, 1 havit pedig az egyháznak ajánlok fel.
Kelemen Gyuláné képviselő:
1 havit az egyháznak ajánlok fel.
Kovács Ágnes képviselő:
1 havit felveszek a gyereknapra, 1 havit pedig az egyháznak ajánlok fel.
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Zverkó Pál képviselő:
Én 1 havit az egyháznak ajánlok fel, 1 havit pedig a vasárnapi templomi buszjárat
költségeire.
Az ismertetett tiszteletdíj lemondásokat a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal
és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatok születettek:
65/2016.(V.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Római Katolikus
Egyházközség kérelmét megtárgyalta és a kérelemben szereplő célra
A., az önkormányzat tartalék alapjából 200.000 Ft támogatást biztosít,
B., elfogadja a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíj lemondását (járulékkal
növelt összegben) az alábbiak szerint:
- Kelemen Gyuláné 1 havi 28.589 Ft
- Kovács Ágnes
1 havi 28.589 Ft
- Piroska János
2 havi 57.178 Ft
- Varga Zoltán
1 havi 28.589 Ft
- Villányi Péterné
1 havi 28.589 Ft
- Zverkó Pál
1 havi 28.589 Ft
Összesen:
200.123 Ft
Mindösszesen: 400.123 Ft összegben.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást
kösse meg a Római Katolikus Egyházközséggel és az összegek
átcsoportosításáról és átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: 2016. június 18. és 2016.augusztus 31.
Felelős: polgármester
66/2016.(V.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a képviselők
tiszteletdíj lemondásának járulékkal növelt összegben történő felhasználását
az alábbiak szerint fogadja el:
A., Várjátékok rendezvény költségeire:
- Villányi Péterné
1 havi 28.589 Ft
B., Falubusz által idős és rászoruló személyek katolikus és evangélikus
templomba történő szállítás költségeire:
- Zverkó Pál
1 havi 28.589 Ft.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon és az átcsoportosításról intézkedjen.
Határidő: azonnal és 2016. augusztus 31.
Felelős: polgármester
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- Parkoló kialakítása iskola mellett
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Érkezett egy árajánlat a parkoló kialakítására, melyet a pénzügyi bizottság szintén tárgyalt,
így átadom a szót a bizottság elnökének.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
A kapott árajánlat 4.800.000 Ft-ról szól, melyre nem igazán van pénzünk, ráadásul nem is a
mi területünkről van szó. Ezért azt találtuk ki, hogy az iskola előtti részt végig a kerítésnél
lehengereznénk és kővel megszórnánk 15 cm vastag rétegben, ráfordulni pedig a
tüzelőtárolónál lévő bejárattól lehetne. Ez kb. 600.000 Ft-ba kerülne, és amíg elkészül,
addig a vasút túloldalán a Lecsó kocsmánál is lehet parkolni.
Piroska János képviselő:
Ez egyenlőre egy függő tétel, majd a második félévben látjuk, hogy marad-e rá pénz, mert
mindenképp saját erőből szeretnénk megoldani.
Az ismertetett javaslattal a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
67/2016.(V.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az iskola melletti
parkoló kialakítására kapott árajánlatot megtárgyalta, és megállapította, hogy
arra a költségvetésben fedezet nem áll rendelkezésre. Az önkormányzat a
parkoló kialakítását saját erőből úgy kívánja megoldani, hogy az árkon belül,
a kerítés mellett tükör kerüljön kialakításra, és oda kavics legyen szórva. A
feladat akkor végezhető el, ha ebben az évben erre anyagi lehetőség
mutatkozik.
A testület felkéri a polgármestert, hogy az ajánlatot adóval közölje, hogy a
megvalósításra az önkormányzatnak jelenleg nincs anyagi fedezete.
A testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy az ismertetett megoldás
költségét mérje fel, és ha a fedezet rendelkezésre áll, a testületet tájékoztassa.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
- Kovács Pál és neje kérelme
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Kovács Pálék útburkolatot, szegélyt és támfalat szeretnének kialakítani a közterületen és
ehhez kérik a testület hozzájárulását.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Érdeklődtem az építésügyi hatóságnál, hogy a támfalat kell-e engedélyeztetni, és azt a
választ kaptam, hogy 50 cm-esnél nincs szükség engedélyre, csak önkormányzati
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hozzájárulásra, mivel közterületen lesz elhelyezve. Viszont a járdaépítéshez kell engedély,
amit nekik kell majd beszerezni.
Piroska János képviselő:
Biztos nagyon szép lesz, kár, hogy nem a falu közepén laknak.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor önkormányzati hozzájárulásunkat megadjuk, de kérjük, hogy az építésügyi hatósági
szabályokat tartsák be és a szükséges engedélyeket szerezzék be.
A polgármester által elhangzottakat a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és
0 tartózkodással támogatta és az alábbi határozatot hozta:
68/2016.(V.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Kovács Pál és neje
Nógrád, Hunyadi u. 81. szám alatti lakosok kérelmében szereplő munkák
378. hrsz-ú közterületen történő elvégzéséhez hozzájárul. A munkák akkor
végezhetők el, ha a kérelmező rendelkezik az ahhoz szükséges engedélyekkel,
hozzájárulásokkal. A munkák elvégzésével kapcsolatban az önkormányzatot
sem költség, sem felelősség nem terhelheti.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot az érdekeltekkel közölje.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
- Nógrádiak Nógrádért Egyesület székhely bejegyzése
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A Nógrádiak Nógrádért Egyesület a székhelyét a Civil Szervezetek Házába szeretné
bejelenteni, levelezési címük viszont az Árpád u. 23. lenne és ehhez kéri az elnök a testület
hozzájárulását. Több civil szervezet székhelye is oda van már egyébként bejegyezve.
Pintér Ferenc Nógrádiak Nógrádért Egyesület elnöke:
Adminisztratív oka van a kérésnek, mert oda könnyebb bejegyeztetni a székhelyet, mint
saját lakásba, illetve egyesületként akkor majd mi is ott tartanánk a gyűléseinket ahogy a
többiek is.
A kérelmet a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
támogatta és a következő határozatot hozta:
69/2016.(V.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrádiak
Nógrádért Egyesület részére engedélyezi, hogy a nógrádi önkormányzat
tulajdonát képező 2642 Nógrád, Szondi u. 23. szám alatt lévő Civil
Szervezetek Házában székhelyet létesítsen, az egyesület levelezési címeként
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pedig Pintér Ferenc elnök lakcíme 2642 Nógrád, Árpád u. 23. kerüljön
bejegyzésre.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon a döntésről az érdekelteket értesítse.
Határidő: azonnal és értelem szerint
Felelős: polgármester
- Fekécs Krisztián és neje telekvásárlása
Szórágy Gyuláné polgármester:
A pénzügyi bizottsági ülésen már beszéltünk arról, hogy érkezett egy telekvásárlási
kérelem. Fekécs Krisztiánék már ki is választották a megvásárolni kívánt telket, amit
részletekben szeretnének kifizetni, mivel az édesanya jelenleg gyesen van. Ők egyébként 3
gyermeket nevelnek, a teljes vételár 1.440.000 Ft lenne melyből most 200.000 Ft-ot
fizetnének ki, a maradékot pedig 12 havi részletben.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
A bizottság támogatja a részletre történő eladást, hisz három gyermekük van, örülünk, ha
jönnek.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Egyeztettem Dr. Nagy Anna ügyvédnővel a részletfizetéssel kapcsolatban. Az első
alkalommal 240.000 Ft-ot kellene fizetni, amit foglalóként is vehetünk, és ami aztán akkor
is a miénk marad, ha esetleg visszalépnek a vásárlástól. A tulajdonjog átadás csak akkor
történne meg, ha a teljes vételárat kifizették, viszont el kellene dönteni, hogy a birtokbaadás
mikor legyen. Lehet csak a tulajdonjog bejegyzés után, de lehet a szerződés aláírásával is.
Ha ezt választjuk, célszerű kikötni, hogy meghiúsulás esetén birtoknövelő dolgot nem térít
meg az önkormányzat. Azt is célszerű kikötni, ha a részleteket nem időben teljesíti, akkor
az önkormányzatnak joga van elállni az eladástól és ekkor a foglalót nem, de a többi már
befizetett összeget visszakaphatja. Mivel az önkormányzati vagyont védenünk kell, ezért
szükségesek az említett feltételek.
Piroska János képviselő:
Helyes, valóban szükség van ezekre a kikötésekre.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor döntsük el, hogy mikortól legyen a birtokbaadás.
Piroska János képviselő:
A tulajdonjog erősebb és az csak úgyis akkor lép hatályba, ha kifizették a teljes összeget,
úgyhogy lehet a szerződéskötéssel birtokba adni a telket. A foglalót és az ismertetett
kikötéseket pedig mindenképp tegyük bele a szerződésbe.
Szórágy Gyuláné polgármester:
És az 5 éves beépítési kötelezettség a birtokbaadástól, vagy a tulajdonba adástól kezdődjön?
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Szerintem kezdődhet a birtokba adástól, hisz elméletileg egy év múlva a tulajdonba adás is
megtörténik. Ha komoly a szándéka 4 év alatt biztos beépíti.
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Árpásné Schlenk Judit jegyzőasszony az elhangzottak alapján ismertette a meghozandó
határozat tartalmát, melyet a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással elfogadott, így a következő határozat született:
70/2016.(V.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrád 1136.hrsz-ú
1200 m2 területű beépítetlen terület művelési ágú ingatlan vevőjéül ½ - ½ -ed
arányban Fekécs Krisztián László és Fekécs Szilvia 2230 Gyömrő, BajcsyZsilinszky út 6/B. 1.a. szám alatti lakosokat jelöli ki.
Az adásvételi szerződés megkötésének feltételei az alábbiak:
A testület a vételárat 1.440.000 Ft-ban állapítja meg, melyből a szerződés
aláírásakor 240.000 Ft foglalót köteles megfizetni. A testület hozzájárul, hogy
a fennmaradó 1.200.000 Ft összegű vételárrészt a vevők havi 100.000 Ft
részletekben kötelesek megfizetni, legkésőbb 2017. július 31. napjáig.
A havi törlesztőrészletek teljesítésének módja átutalással legkésőbb minden
hó 15-éig.
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a vevők az ingatlant az adásvételi
szerződés aláírásával egyidejűleg vegyék birtokba.
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a vevők az ingatlanon építési
beruházásokat kezdjenek meg, illetve végezzenek azzal, hogy a felek
bármelyikének elállása esetén a vevők értéknövelő beruházásaik ellenértékére
nem tarthatnak igényt.
Az ingatlant az önkormányzat tulajdonjog fenntartásával adja el. A vevők
tulajdonjogának bejegyzésére a teljes vételár megfizetését követően kerülhet
sor.
Az önkormányzat az ingatlanra 5 év beépítési kötelezettséget ír elő, mely
kötelezettség kezdő időpontja az adásvételi szerződés aláírása. A beépítési
kötelezettség biztosítására az önkormányzat elidegenítési tilalmat köt ki 10 év
időtartamra.
A képviselő-testület a részletfizetéshez azzal a feltétellel járul hozzá, hogy
egyetlen törlesztő részlet elmulasztása esetén az önkormányzat jogosult
egyoldalúan elállni a szerződéstől.
Fenti esetben a foglalón felüli, a vevők által már megfizetett vételárrészt 90
napon belül az önkormányzat kamatmentesen fizeti vissza a vevőknek.
A vevők elállása esetén az önkormányzat szintén a fentiek szerint jár el.
Az adásvételi szerződés költségeit a vevő köteles fizetni.
A testület felkéri a polgármestert, hogy az adásvételi szerződés megkötéséről
a fentiek szerint gondoskodjon.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: polgármester
- Keresztes Konrád rendezési terv módosítása
Írásbeli előterjesztés csatolva.
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Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ha döntés születik, akkor az még csak egy előzetes elvi hozzájárulás, mely alapján
elkezdődhet a munka a módosításra.
Zverkó Pál képviselő:
Szerintem még egy pár dolgot tisztázni kellene, mert sok a nyitott kérdés és csak utána
kellene dönteni. Szeretnénk tudni, hogy mi épül, hol helyezkedne el a hűtőház, milyen zaj
és rezgés lesz, honnan lesz az ipari rész megközelítése stb.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor írjuk össze a kérdéseket!
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A rendezési terv módosítás többkörös egyeztetéssel
környezetvédelmi hatástanulmány elkészítését is lehet kérni.

történik,

melynek

során

Piroska János képviselő:
A testület nem lehet személyválogató, ha egy kérelem megalapozott és átlátható, akkor
természetesen támogatjuk, de a környezeti hatásokat és a közérdeket is figyelembe kell
vennünk. Készítsenek egy tanulmányt, hogy mi lesz ott, mi lesz a fő tevékenységi kör,
mekkora lesz a kapacitás, milyen kihatások várhatók stb. és majd ez alapján döntünk.
Részletes tájékoztatást kérünk. Ha úgy alakul még az ott lakók véleményét is ki kell kérni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor kiegészítést kérünk, egy koncepciót és ez után dönt majd a testület.
Az elhangzott javaslatokkal a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
71/2016.(V.31.) képviselő-testületi határozat

-

Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Keresztes Konrád
2642 Nógrád, Kossuth L. u. 16. szám alatti lakos rendezési terv módosítás
beadványával kapcsolatban kiegészítést kér az alábbiakra vonatkozóan:
kerüljön benyújtásra egy koncepció, amelyben szerepeljen a főtevékenység, a
kapacitás, az épület nagysága, a terület megközelítésének módja, a 240 méter
távolság értelmezése és az esetleges lakossági ártalmak.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse, és a
beérkezett anyagot a következő ülésen terjessze a testület elé.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester

- Almáskertiek fóruma
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az almáskertieket mikor hívjuk akkor össze?
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Júniusban túl sok a program, ezért javaslom a július 23. szombat 17 órát. Hívjunk meg
valakit erre a megbeszélésre?
Piroska János képviselő:
Az utak miatt hívjuk meg Sólyom Pétert, illetve a Zöld Hídtól is valakit, hisz a
szemétszállítással is mindig gondjuk van.
A javaslatokat a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
támogatta és a következő határozatot hozta:
72/2016.(V.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy egy egyeztető fórumot hívjon össze az almáskertiek
részére 2016. július 23-án délutánra. Ha lehetséges, jöjjön el a megbeszélésre
útépítéssel és szemétszállítással kapcsolatos szakember.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
- Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság létszámának csökkentése
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A tegnapi bizottsági ülésen beszéltünk arról, hogy módosítjuk az SZMSZ-t, lecsökkentjük a
pénzügyi bizottság létszámát, mivel Hajósi Lajos lemondott a bizottsági tagságáról költözés
miatt.
Villányi Péterné képviselő:
Én is szeretnék lemondani a bizottsági tagságomról, így akkor 5 főre módosítanánk az
SZMSZ-t.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ha az alpolgármester kapcsán is módosítjuk az SZMSZ-t, akkor azt is most kellene
eldönteni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ahogy már az előbb is, most is kérdezem, hogy támogatjátok-e az SZMSZ módosítást két
alpolgármesterre! Én Varga Zoltánra és Kelemen Gyulánéra gondoltam.
Zverkó Pál képviselő:
Tartsunk szünetet és megbeszéljük.
Szórágy Gyuláné polgármester 20 óra10 perckor szünetet rendelt el.
20 óra 17 perckor az ülés folytatódott.
Zverkó Pál képviselő:
Nem módosítjuk az SZMSZ-t, nem fogadjuk el a kettős jelölést.
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8. Alpolgármester választás titkos
megállapítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

szavazással,

eskütétel,

tiszteletdíjának

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.
Zverkó Pál 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 választani. A képviselőtestület tehát titkos szavazással az alábbi határozatot hozta az ügyben:
73/2016.(V.31.) 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.
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Határidő: következő ülés
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az SZMSZ-t pedig akkor a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság létszámának 5
főre csökkentése miatt módosítjuk, aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
Az SZMSZ módosítást a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta és ezzel megalkotta 6/2016.(VI.1.) önkormányzati rendeletét a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2014.(XII.04.) rendelet módosításáról.
Rendelet 1 példánya jegyzőkönyvhöz csatolva.
Nyilas Kálmánné érdeklődő állampolgár:
Szeretném kérni, hogy a Csurgó forráshoz hozassatok aprókövet.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Fogunk hozatni.
Miután egyéb kérdés, észrevétel nem volt Szórágy Gyuláné polgármester megköszönte az
aktív részvételt és az ülést 20 óra 30 perckor berekesztette.
k.m.f.

Szórágy Gyuláné
polgármester

Varga Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő

Árpásné Schlenk Judit
jegyző

Kovács Ágnes
jegyzőkönyv hitelesítő

