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

Nógrád Község Képviselő-testületének 2016. augusztus 30-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 vendégek: Horváth Erzsébet óvodavezető,
Babatiné Márton Márta iskola igazgató.
Érdeklődők: Győrfi György, Nyilas Kálmánné, Zverkó Pálné, Hugyecz Marianna, Dr.
Kovácsné Balogh Mónika, Kárpáti-Kelemen Katalin, Pintér Ferenc.
Napirend előtt:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Napirend:
1. Nógrád község 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.24.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
2. Nógrád Község szilárd hulladékgazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet
megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
3. Beszámoló az önkormányzat 2016. I. féléves gazdálkodásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
4. Tájékoztatás az oktatási intézmények tanévkezdéséről
Előadó: Intézményvezetők
5. Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatos törvényességi észrevétel
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
6. MÁV-val kötendő együttműködési megállapodás
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
7. Almáskerti fórumon felvetett problémák és árajánlatok
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Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
8. Alpolgármester választás titkos szavazással, eskütétel, tiszteletdíjának
megállapítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
9. Egyebek
Hozott határozat: 74/2016.(VIII.30.) – 91/2016.(VIII.30.) képviselő-testületi határozat
Hozott rendelet volt: 7/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelet Nógrád község 2016.
évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2016. (VIII.31.) számú önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról
Zárt ülés nem volt.
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Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Nógrád Község Képviselő-testületének 2016. augusztus 30-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 vendégek: Horváth Erzsébet óvodavezető,
Babatiné Márton Márta iskola igazgató.
Érdeklődők: Győrfi György, Nyilas Kálmánné, Zverkó Pálné, Hugyecz Marianna, Dr.
Kovácsné Balogh Mónika, Kárpáti-Kelemen Katalin, Pintér Ferenc.
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 17 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 Piroska János és Kelemen
Gyuláné személyében. A javasolt személyeket kérdésre a testület egyhangúlag elfogadta.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Igazgató asszony jelezte, hogy neki korábban el kell mennie, ezért vegyük előre azt a
napirendi pontot, aminek ő az előadója és az óvodavezető.
A javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta.
Napirend:
4. Tájékoztatás az oktatási intézmények tanévkezdéséről
Előadó: Intézményvezetők
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester megkérdezte az intézményvezetőket, hogy szeretnék-e
szóban kiegészíteni az írásban leadott anyagot.
Babatiné Márton Márta intézményvezető:
A polgármester asszony megkeresése után azért döntöttem úgy, hogy átküldöm a
2015/2016. évi teljes tanévi beszámolómat, hogy ezáltal jobban megismerjék iskolánk
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munkáját, tevékenységét, illetve kiegészítettem még a polgármester asszony által kért tárgyi
és a személyi feltételek ismertetésével. Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy egy nagyon
nyugodt tanévet tudunk kezdeni a holnapi nappal. Iskolánknak a létszáma nagyon szépen
alakul, hiszen szeptember 1-jén 123 tanulóval fogjuk megkezdeni a tanévet. Pedagógusaink
létszámát illetően 14 kinevezett pedagógussal, 3 óraadóval kezdjük meg a tanévet.
Intézményünk elmondhatja, hogy szinte 100 %-os a szakos ellátottságunk. Azért szinte,
mivel csak a felső tagozatos technikát nem tanítja szakos pedagógus, a többit mind szakos
pedagógus látja el. Ez manapság az intézményeknél nagyon nagy kincs, hiszen
hiányszakokról beszélhetünk matematika, fizika, kémia, informatika tekintetében. Leírtam
a képviselőknek, hogy problémát jelent, hogy több radiátorunk kilyukadt, attól tartok, hogy
előbb vagy utóbb ez jelentős probléma lesz. Örülnék, ha erre találnánk megoldást a fűtési
szezon beköszönte előtt. Azt kérném még a képviselőktől, hogy a falubuszt használhassuk
versenyekre, mondjuk 5 alkalommal. Támogassanak ezzel is minket. Köszönöm a korábbi
támogatásokat is!
Piroska János képviselő:
Az iskolai hőszolgáltatással kapcsolatban hogyan szól a szerződés? A fűtőeszközök
karbantartása az önkormányzat feladata maradt-e, vagy a szolgáltatást nyújtónak a feladata?
Ezt jó lenne tisztázni. Ha ez önkormányzati feladat, akkor meg kell oldani, de ha a
szerződés arról szól, hogy a szolgáltatást nyújtó feladata, akkor vele kell felvenni a
kapcsolatot.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A fűtési szerződéseket újra fogjuk tárgyalni, és letisztázzuk, hogy kinek a feladata.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A gépjármű használattal kapcsolatban annyit tudnék elmondani, hogy a szabályzatban van
egy konkrét óra minden intézménynek biztosítva. Esetleg azzal lehetne kiegészíteni, hogy
azon felül is ingyenes használatról dönthet a testület bizonyos szervezetek részére. Esetleg
lehet tudni, hogy hány alkalomról lenne szó?
Babatiné Márton Márta intézményvezető:
Nekünk egy 5 alkalmas kb. balassagyarmati út is nagy segítség lenne. A tankerület és a
szülők is áldozatosan segítenek, amikor tudnak. Ezek az utak jobbára a következő naptári
évben lennének.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Akkor viszont jó, mert valószínűleg a szabályozott évi 30 órába bele fognak férni, de ha
mégsem, akkor majd dönt a testület és valószínűleg nem lesz akadálya a kérésnek, hisz az
iskola ügyeihez mindig pozitívan áll a testület.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Azt gondolom, hogy láthatjuk, hogy mindkét intézménynél a személyi és tárgyi feltételek
rendelkezésre állnak a tanévkezdéshez.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Fel lett véve egy óvónő, erről kérnék tájékoztatást.
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Horváth Erzsébet óvodavezető:
Egy gyakornok óvodapedagógust sikerült alkalmaznunk Diósjenőről. Természetesen
számításokat végeztem az óvodapedagógus alkalmazása előtt. Ha maradt volna a három
óvónő, akkor napi 4 óra túlórát kellett volna fizetnünk, ami havonta nettó 120.000 Ft, a
gyakornok óvodapedagógus bére pedig bruttó 171.400 Ft. Illetve azt se felejtsük el, hogy
meg van határozva, hogy egy pedagógus havonta mennyi túlórára kötelezhető.
Zverkó Pál képviselő:
Hol tart az ÉMÁSZ ügy?
Horváth Erzsébet óvodavezető:
Az ÉMÁSZ-szal problémák vannak, az önkormányzat már mindent teljesített, de kiküldtek
két olyan szakembert, akik azt sem tudták, hogy mit kell csinálniuk.
Zverkó Pál képviselő:
Azt gondolom, hogy ez a munka Szarvas Zsolt felelőssége, mint vállalkozóé, hisz vele
állunk szerződésben. Szarvas Zsolt munkája már ki van fizetve?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Még nem egészen, csak részletek.
Horváth Erzsébet óvodavezető:
Véleményem szerint nem a Zsolt hibázott, hanem az ÉMÁSZ-nál van fejetlenség.
Piroska János képviselő:
A megrendelő bármikor számon kérheti a kivitelezőt, hogy miért nincs még elvégezve a
kért munka, különben a végtelenségig elhúzható a dolog.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ez nem a mi szakterületünk, akkor megkérünk majd téged Pali, hogy nézd át a
szerződéseket, hogy mit tudunk tenni.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Ha van egy szakember a testületben, mért nem lehetett már őt megkérni, hogy segítsen, és
nem hónapokig húzni a dolgot?! Nem tologatni kell a problémát, hanem megoldást keresni!
Szórágy Gyuláné polgármester:
Persze, ez így van, csak mikor az ember tudja, hogy a másiknak is rengeteg munkája van,
akkor nem szívesen zavarja őt.
Zverkó Pál képviselő:
Ezt a problémát a vállalkozónak kell megoldani. A szerződéskötéskor kellett volna kikérni
a véleményem!
Piroska János képviselő:
Más téma, leírtad, hogy szükség lenne egy karbantartóra, de miért, hisz az óvodának van
egy karbantartója.
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Horváth Erzsébet óvodavezető:
Nincs, Karcag Sándor nem az óvoda alkalmazottja. Ráadásul széles a munkaköre és nem
mindig tud segíteni, amikor kell.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Karcag Sándor az önkormányzat alkalmazottja, koordinálja a közmunkásokat, illetve
karbantartást végez az oviban, a hivatalban és a művelődési házban.
Zverkó Pál képviselő:
Én azt látom, hogy a felújítást végző vállalkozó is rengeteg plusz munkát hagyott maga
után, amit valakinek el kellene takarítani, rendbe kellene tenni.
Horváth Erzsébet óvodavezető:
Egy negyven éves épületről van szó, amelyre évekig nem tudtunk költeni, nem tudtunk
felújítani, így sajnos mindig akad probléma, amit valakinek meg kell oldani.
Piroska János képviselő:
Úgy látom, hogy szervezetlenség van az óvodánál. Szerintem napi 4 órás karbantartás
bőven elég az óvodában. Ha szükség van 8 órás karbantartásra, vezesd le nekünk, hogy mit
végezne, miért lenne szükség 8 órára. Lehet eseti megbízással is ellátni karbantartási
munkákat, ha nincs más megoldás.
Horváth Erzsébet óvodavezető:
Mint már említettem, nekem nincs karbantartóm, akinek osszam a feladatokat. De igen, volt
olyan, hogy várnunk kellett a fűnyírásra, mert épp más feladata volt.
Piroska János képviselő:
A testület meghatározhatja, hogy az önkormányzati karbantartó naponta 4 órát kötelezően
az óvodai feladatokkal töltsön. Dolgozd ki, hogy mire kellene a karbantartó, milyen
óraszámban és majd keresünk megoldást.
Az óvoda tanévkezdéséről szóló beszámolót a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
74/2016.(VIII.30.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja az
óvodavezető tanévkezdésről szóló tájékoztatását.
Felkéri az óvodavezetőt, hogy az óvoda megfelelő színvonalon történő
működéséhez a továbbiakban is biztosítsa a szükséges tárgyi és személyi
feltételeket.
Határidő: folyamatos
Felelős: óvodavezető
A napirendhez kapcsolódóan elhangzott, hogy az iskolának, mivel a KLIK a fenntartója,
nem kellett volna beszámolnia, de mivel a munkatervben kérték a képviselők ez megtörtént.

7
Szórágy Gyuláné polgármester:
Illetve köszönjük a Hesz Mihály Általános Iskola tájékoztatóját is. Itt szeretném elmondani
azt is, hogy az iskola szülői munkaközösségének elnöke Fidel Mária Ildikó köszönőlevelet
írt a testületnek, melyben megköszöni a gyermeknaphoz kapott anyagi támogatást.
Szórágy Gyuláné polgármester felolvasta Fidel Mária Ildikó köszönőlevelét.
Hugyecz Marianna érdeklődő állampolgár:
Itt szeretném megragadni az alkalmat és elmondani, hogy augusztus 13-án jótékonysági
bált tartottunk, mely nagyon jól sikerült és ennek köszönhetően az iskolát és az óvodát
300.000 Ft-tal tudjuk támogatni. Az intézményvezetőkkel megbeszéltem, hogy mire lenne
szükségük és azt próbáljuk most beszerezni. Minden segítséget és támogatást köszönünk,
egy szívfájdalmunk van, hogy kevés szülő vett részt a bálon, a vendégek jobbára idegenek
voltak és ők támogatták intézményeinket.
Horváth Erzsébet óvodavezető:
Az óvoda nevében szeretném megköszönni a támogatást, mi 70.000 Ft-ot kaptunk,
amelyből kisszékeket, vagy ágyneműt fogunk venni.
19 óra 10 perckor Babatiné Márton Márta elhagyta az üléstermet.
Napirend előtt:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
A napirend keretében Szórágy Gyuláné polgármester bemutatta a képviselők részére a
sportparkos és az iskolai hőszigetelős pályázatot.
Kelemen Gyuláné képviselő:
A beszámolóban olvastam, hogy a Béke téri pályázatunk nem nyert, értesíteni kellene erről
az érintetteket.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tájékoztattam már őket és úgy döntöttünk, hogy vis maior pályázatot próbálunk benyújtani
a nagy esőzés miatt az útra, és ha az sem nyer, akkor tavasszal megvesszük a kért
anyagokat.
Piroska János képviselő:
Keresztes Konrád küldött nekünk egy levelet, melyben minket dorgál, holott ő tehet az
egész problémáról. Mért nem kérdezett meg minket a faültetés előtt?! Én javaslom, hogy
ragaszkodjunk a határozatunkhoz, és igenis szedje ki a fákat! Ősszel károsodás nélkül tudja
átültetni azokat. Ha ezt nem teszi meg december 31-ig, akkor kiszedetjük őket mi és
átültetjük máshova azokat az ő költségére.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ezt azért csak úgy nem lehet megtenni.
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Zverkó Pál képviselő:
Nem csináltok semmit, véditek őt, mert a királynak nem akartok semmit küldeni! Írjátok
meg, hogy szedje ki azokat, ha nem teszi, kiszedetjük azokat, és majd ráterheljük a
költségeket. Ilyen egyszerű az egész! A fák zavarják a közlekedést.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Én nem tehetek semmit, mert önkormányzati ügyről van szó, de ezt már elmondtam nektek.
Valószínű, hogy ez a birtokvitás ügy a bíróságon fog kikötni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Mondjátok meg akkor, hogy mit írjak neki!
Piroska János képviselő:
Megerősítjük az előző határozatunkat, mivel az nem hozott eredményt, te pedig gondoskodj
róla, hogy az 2016. december 31-ig megvalósuljon.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Nem a faültetéssel van a gond, hanem azzal, hogy rossz helyre ültette.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor újra elküldöm neki a határozatot és felszólítom, hogy december 31-ig hajtsa azt
végre. Ha ez nem történik meg, akkor az önkormányzat minden eszközt igénybe vesz a
határozat végrehajtása ügyében.
Keresztes Konrád ismételt felszólításával a testület 4 igennel, 0 nemmel és 3 tartózkodással
egyetértett, így a következő határozat született:
75/2016.(VIII.30.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete ismételten felszólítja
Keresztes Konrád Nógrád, Vasút sor 12. szám alatti lakost, hogy a
36/2016.(V.03.) képviselő-testületi határozatban foglaltakról, vagyis a
lakóteleptől a volt laktanyáig ültetett fák eltávolításáról legkésőbb 2016.
december 31-ig gondoskodjon. Ha az nem történik meg, akkor az
önkormányzat minden eszközt igénybe vesz a határozat végrehajtása
ügyében.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Keresztes Konrádot
értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Piroska János képviselő:
Tájékoztatást szeretnék kérni Győrfi Györggyel kapcsolatban, mert nem értem, hogy miről
szól ez a történet!
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Én pedig kérem akkor, hogy csak zárt körben beszéljünk erről, mert nem vagyok hajlandó
erről kamerák előtt beszélni. Személyiségi jogokat sért már ez a téma, ezért nem vagyok
hajlandó mindenki előtt beszélni róla! Természetesen a képviselőknek tájékoztatást adok.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Szerintem az ülés végén térjünk vissza rá. Hatósági eljárások vannak folyamatban és amíg
azok le nem zárulnak, addig érdemben állást sem lehet foglalni. Ez nem úgy működik, hogy
bárkiről azt írok, azt mondok, amit én akarok.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Akkor az ülés végén beszéljünk róla, de szomorú, hogy ilyen előfordulhat! A várjátékok
elszámolását egyenlőre nem tudom elfogadni, szeretném látni a számlákat, hogy miért lett
mínuszos a rendezvény. Napoljuk most el!
A várjátékok elszámolásának elnapolásával a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
76/2016.(VIII.30.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a várjátékok pénzügyi
elszámolásának elfogadását elnapolja. A testület felkéri a polgármestert, hogy
a kérésének megfelelően nyújtson betekintést a Pénzügyi, Gazdasági és
Fejlesztési Bizottság elnökének a számlákba.
A testület felkéri az elnököt, hogy a betekintést követően tegyen javaslatot az
elszámolással kapcsolatban a következő ülésen.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester és bizottság elnöke
Piroska János képviselő:
Az iskolai parkoló kialakításával kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy beszéltem
Varga János tervezővel és elkészíti nekünk a szükséges rajzokat, hétfőn megyek majd
hozzá ez ügyben.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A cibakházai buszköltségről is kellene beszélnünk, hogy az önkormányzat tudja-e
támogatni azt.
Piroska János képviselő:
Cinikus leszek, de ha az augusztus 13-i rendezvény testvértelepülési találkozó volt, akkor a
cibakházi látogatás a viszonzása, tehát fizesse ki a szlovák önkormányzat a hiányzó 80.000
Ft-ot. Vannak kritikáim a rendezvénnyel kapcsolatban, amit majd az elnöknek fogok
elmondani.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezt nem tartom fairnek, mivel a cibakházai utat az önkormányzat szervezte, nem a szlovák
önkormányzat, így akkor majd én saját zsebből fizetem ki a különbséget.
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Zverkó Pál képviselő:
Mi is le szoktunk mondani a tiszteletdíjunkról, néha te is megteheted.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Annyit még hozzátennék a témához, hogy az augusztus 13-i rendezvény nemcsak a szlovák
önkormányzat rendezvénye volt, mivel az egyik év eleji ülésen, amikor beszélt róla a
szlovák
önkormányzat
elnöke,
belevetettétek
a
települési
önkormányzat
rendezvénynaptárába. Illetve a települési önkormányzatnak érdeke igazán, hogy a
testvértelepülési kapcsolatok jól működjenek, hiszen a megállapodásokat még az előző
képviselő-testületek kötötték.
Zverkó Pál képviselő:
Akkor a költségek is felesbe mentek?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Nem, a költségeket teljes egészében a szlovák önkormányzat állta.
Zverkó Pál képviselő:
Ezek szerint az óvoda költségvetésében sem szerepelt ez a rendezvény?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Nem, hiszen a szlovák önkormányzat megvásárolta tőlük az ebédet, így az óvodánál ez
plusz bevételként jelentkezett.
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:
77/2016.(VIII.30.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási
kötelezettséget megszünteti:
57/2016.(V.31.); 58/2016.(V.31.); 59/2016.(V.31.); 60/2016.(V.31.);
61/2016.(V.31.); 62/2016.(V.31.); 63/2016.(V.31.); 64/2016.(V.31.);
65/2016.(V.31.); 66/2016.(V.31.); 67/2016.(V.31.); 68/2016.(V.31.);
69/2016.(V.31.); 70/2016.(V.31.); 71/2016.(V.31.); 72/2016.(V.31.);
73/2016.(V.31.).
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolási kötelezettség megszüntetését
a nyilvántartáson vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Napirend:
1. Nógrád község 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.24.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
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Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A tegnapi napon a pénzügyi bizottság már tárgyalta ezt a napirendet, így átadnám a szót a
bizottság elnökének.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
Tegnap részletesen megbeszéltük, hogy mi mit takar, megfelelő válaszokat kaptunk. Ami
engem zavar az a zöldterületek kezelése, mert én mindig úgy látom, hogy gaz van a
faluban. Mert ha erre ennyi pénz van elkülönítve, akkor a falunak nem így kellene kinézni,
és a temető és vár rendbetételére nem társadalmi munkát kellene szervezni. A költségvetés
módosítást 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 7/2016.(VIII.31.) 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.
2. Nógrád község szilárd hulladékgazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet
megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A hulladékgazdálkodási rendeletet már nagyon sokszor tárgyaltuk, de sosem voltunk
teljesen elégedettek. Odáig már eljutottunk, hogy január 1-jétől bevezetésre került a 60
literes kuka, amelyet egyszemélyes háztartások igényelhetnek. Nógrádon kb. 100 fő
igényelte is, melyhez az önkormányzat segítséget nyújtott. A szolgáltatást továbbra is a
Zöld Híd Régió Kft. látja el, viszont létrehozták a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t, aki ezentúl beszedi a közszolgáltatási díjakat. Az
átállás nem megy zökkenőmentesen, hiszen már egy ideje nem kaptunk számlát és csekket.
Árpásné Schlenk Judit jegyző ezután ismertette az új rendelet fontosabb, Nógrád községre
vonatkozó részeit.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Nem lenne jobb megoldás, ha az almáskertben konténerek lennének kirakva, hogy a nagy
autók ne tegyék tönkre az utakat?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezzel mi már régebben próbálkoztunk, de a konténer környékén áldatlan állapotok
uralkodtak, ezért senki nem engedi, hogy az ő háza elé rakjuk le azt.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Probléma az is, hogy a lomtalanításnál gyűjtőhelyek vannak, mert az idősek és sokan
mások is nem tudják odavinni a lomot. Valahogy ezt meg kellene oldani. Szerezzünk egy
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nagy autót, amely az idősektől összegyűjti a lomot, és tiszteletdíjból fizessük ki a
költségeket.
Piroska János képviselő:
Egy markolós autót kellene szerezni, amely fel tudná emelni a nagyobb lomokat is.
Polgármester asszony érdeklődj utána, hogy ki vállalná és mennyiért.
A jelenlévők hosszan beszélgettek, hogy mi lenne a megoldás, hogyan lehetne a lomok
összeszedését megszervezni, elvégezni a rászoruló személyektől. A jegyző felvetette, hogy
ebben az esetben kérdés, hogy ki tekintendő rászorulónak, és ki dönt az ügyben.
Miután a napirendhez kapcsolódó egyéb kérdés, észrevétel nem volt, a testület a
rendelettervezetet egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta
és ezzel megalkotta 8/2016. (VIII.31.) számú önkormányzati rendeletét a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról.
Rendelet és tervezet szó szerint megegyezik.
Rendelet 1 példánya jegyzőkönyvhöz csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A napirendhez kapcsolódóan még annyi, hogy nemrégiben kiküldtem nektek az új
közszolgáltatási szerződést, melynek elfogadását, aláírását kérte a Zöld Híd Régió Kft.
Akkor azt jeleztétek, hogy aláírhatom a szerződést, kérném akkor, hogy ezt most
határozattal is erősítsük meg.
Az új közszolgáltatási szerződés aláírását a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta és az alábbi határozatot hozta:
78/2016.(VIII.30.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és
jóváhagyja a 2016. augusztus 1-jén Nógrád Község Önkormányzata, mint
igénylő tagönkormányzat, az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás, mint
Megbízó, és a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft., mint Közszolgáltató között létrejött, a hatályos
jogszabályoknak megfelelően módosított, módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt, előterjesztett hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés tervezetet.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztett, hatályos
jogszabályoknak
megfelelően
módosított
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3. Beszámoló az önkormányzat 2016. I. féléves gazdálkodásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
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Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezt a napirendet is tárgyalta a pénzügyi bizottság, így ismét átadom a szót Kelemen
Gyulánénak.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
A szociális keret még elég magas, ezért úgy gondoltuk, hogy támogatnánk az óvodásokat,
iskolásokat, középiskolásokat, hiszen a tanévkezdés mindenkinek sokba kerül. Ez ügyben
kértük, hogy legyen összehívva a szociális bizottság, amelynek a döntését majd most fogja
Kovács Ágnes elnök ismertetni. Az I. féléves gazdálkodással kapcsolatos kérdéseinkre
megkaptuk a választ és szerencsére még nincs mínusz. A bizottság tehát a beszámolót
elfogadásra javasolja.
A bizottság javaslatát a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta és az alábbi határozatot hozta:
79/2016.(VIII.30.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat és
Angyalvár Óvoda I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetés
végrehajtásáról gondoskodjon, és szükség esetén átcsoportosításra tegyen
javaslatot.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
Felkérném akkor Kovács Ágnest, a szociális bizottság elnökét, hogy ismertesse a szociális
bizottság tanévkezdési támogatással kapcsolatos döntését.
Kovács Ágnes képviselő, a szociális bizottság elnöke:
A szociális bizottság óvoda- és iskolakezdési támogatást szeretne nyújtani a nógrádi
gyerekeknek. Az óvodások 5.000 Ft-ot, a Hesz Mihály Általános Iskolába járó nógrádi
gyerekek 10.000 Ft-ot, a középiskolások pedig 15.000 Ft-ot kapnának iskolalátogatási
igazolás bemutatása fejében. Ez lenne a bizottság javaslata, amelyet a testületnek kellene
elfogadni.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A szociális rendeletünk lehetőséget ad arra, hogy jövedelemviszonyok vizsgálata nélkül is
adhat támogatást az önkormányzat, így jelen esetben is egységesen kapná minden érintett
gyermek a támogatást.
Megbeszélésre kerültek még a kifizetéssel kapcsolatos részletek. A jegyző kérte, hogy ezek
is kerüljenek bele a határozatba.
Piroska János képviselő:
Azt gondolom, hogy ez a kezdeményezés egy nagyon jó ötlet volt Kelemen Gyuláné
részéről, hiszen ő vetette fel a tanévkezdési támogatás adás ötletét. Mindenki tudja, hogy
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szép lassan elöregedik a falu, muszáj lenne családokat megtartanunk, illetve
idecsábítanunk, így azt gondolom, hogy ez a gesztus mindenképp családbarát politikát jelez
az érintettek számára.
Nyilas Kálmánné szociális bizottsági tag:
Ráadásul ez a döntés semmilyen más kérelem rovására nem megy, más kérelmek is
ugyanúgy támogatva lettek.
A szociális bizottság javaslatával - a kifizetéssel kiegészítve - a testület egyhangúlag, 6
igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással egyetértett, így a következő határozat
született:
80/2016.(VIII.30.) képviselő-testületi határozat

A képviselő-testület az önkormányzat szociális gondoskodás helyi
szabályairól szóló 1/2015.(II.25.) rendelete 14.§. (8) bekezdésében
foglaltak szerint az óvodás és iskolás szülők tanévkezdési költségeire
való tekintettel az alábbi feltételekkel az alábbi összegű rendkívüli
települési támogatást nyújtja.
A., A nógrádi lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen itt is élő az
Angyalvár Óvodába 2016. szeptember 15-ig beiratott és rendszeresen
óvodába járó gyermek szülőjét gyermekenként 5.000 Ft összegű
támogatásban részesíti. A támogatás kifizetésére 2016. szeptember 30ig az óvodában kerül sor.
B., A nógrádi lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen itt is élő,
továbbá a Hesz Mihály Általános Iskolába járó általános iskolások
szüleit tanulónként 10.000 Ft-os összegű támogatásban részesíti. A
támogatás kifizetésére az iskolában kerül sor az évnyitót követően, de
legkésőbb szeptember 30-ig.
C., A nógrádi lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen Nógrád
településen élő nappali rendszerben középiskolai tanulmányokat
folytató gyermekek szüleit, illetve nagykorú tanulókat személyenként
15.000
Ft
összegű
támogatásban
részesíti.
A támogatást a szülő vagy nagykorú tanuló az önkormányzat
pénztárában veheti át iskolalátogatási igazolás bemutatásával
egyidejűleg,
és
nyilatkozat
aláírásával.
A támogatás a hivatal pénztárában szeptember 6-tól 29-ig terjedő
időszakban keddenként 8 és 17 óra között, csütörtökönként 8 és 16 óra
között
vehető
át.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az érintetteket hirdetmény útján fogjuk tájékoztatni, mind az interneten, mind papír alapon.
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5. Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatos törvényességi észrevétel
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A Kormányhivatal Törvényességi Osztálya vizsgálta a helyi építési szabályzatok
jogszerűségét, szakmai szempont szerinti megfelelőségét és állítólag egy önkormányzaté
sem volt szakmai szempontból megfelelő, így mindenkinek felül kell vizsgálni azt. 2017.
december 31-ig kell eleget tenni a törvényességi felhívásnak, ráadásul főépítészi
végzettséggel rendelkező személlyel kell azt felülvizsgáltatni, ami megint csak pénzbe fog
kerülni, így ezt a kiadást majd a 2017. évi költségvetésbe fogjuk beépíteni. Úgyhogy
egyenlőre csak arról kell határozatot hoznunk, hogy a törvényességi felhívásnak 2017-ben
fog az önkormányzat eleget tenni.
Piroska János képviselő:
De hát a mostani HÉSZ-ünket is szakemberek készítették vagy nem?!
Szórágy Gyuláné polgármester:
De igen, ezért is nem értjük, hogy miért nem megfelelő.
A Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatával kapcsolatban ezután a testület egyhangúlag, 6
igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
81/2016.(VIII.30.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrád Megyei
Kormányhivatal NO/TFO/30-352/2016. számú törvényességi felhívásával
kapcsolatban úgy döntött, hogy a HÉSZ teljes körű felülvizsgálatának 2017.
évben kíván eleget tenni.
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a felülvizsgálat és az ahhoz szükséges
szakember (főépítész) alkalmazásának költségét mérje fel, és tegyen
javaslatot a 2017. évi költségvetésbe történő betervezésre.
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a fenti munkák elvégzésével
kapcsolatos szerződéstervezeteket terjessze a testület elé úgy, hogy a
felülvizsgálat 2017. december 31-ig elvégzésre kerüljön.

Határidő: értelemszerű
Felelős: jegyző és polgármester
20 óra 33 perckor Horváth Erzsébet és Hugyecz Mariann elhagyta az üléstermet.
6. MÁV-val kötendő együttműködési megállapodás
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.

16
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezt a napirendet is tárgyalta a pénzügyi bizottság, így ismét átadom a szót a bizottság
elnökének.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
A kiküldött megállapodás arról szól, hogy a MÁV a nógrádi ingatlanját és területét kiadná
nekünk karbantartásra. Viszont az itt szereplő szerződésminták nem ránk vonatkoznak,
mivel nem adottak a feltételek. Ezért felkérjük a polgármester asszonyt, hogy folytasson
személyes egyeztető tárgyalást az ügyben. Mi is szeretnénk, hogy a vasúti rész is rendben
legyen, de még a falu rendbetétele is gondot okoz számunkra, hisz nincs elég
közmunkásunk. Ráadásul az sem derül ki a kapott iratokból, hogy mit kapnánk mi ezért
cserébe, mi lenne a fizetség.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Én is úgy gondolom, hogy egy személyes egyeztetést kell összehoznunk ez ügyben, hogy
tisztán láthassunk.
Az elhangzott javaslattal a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
82/2016.(VIII.30.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a MÁV-val kötendő együttműködés tárgyában kezdeményezzen személyes
egyeztetést, és annak időpontjáról a képviselőket és illetékes bizottsági tagokat is
értesítse.

Határidő: 2016. október 30.
Felelős: polgármester
7. Almáskerti fórumon felvetett problémák és árajánlatok
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
Az almáskerti fórum kb. egy hónapja volt megtartva. Bajuk van az utakkal, a
vízelvezetéssel, a szemétszállítással, szennyvíz szippantással stb. Az utak állapota valóban
katasztrofális, ezért polgármester asszony árajánlatot kért betonút építésére, amely elég
húzós, ezért javasoljuk, hogy tájékoztassa az ott lakókat és nyilatkozzanak, hogy támogatni
tudják-e a megvalósítást. A kisebb problémákat, mint gömbtükör felszerelése, hiányzó
utcanév táblák pótlása, sebességkorlátozó táblák kirakása pedig polgármester asszony
megoldja.
A bizottság javaslatát a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta és a következő határozatot hozta:
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83/2016.(VIII.30.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az almáskerti
ingatlantulajdonosok panaszának orvoslására az alábbi határozatot hozza:
Felkéri a polgármestert, hogy
A., Az utak javításával kapcsolatos árajánlatokat az ingatlantulajdonosoknak
küldje meg, választ várva arra, hogy ők a munkákat anyagilag tudják-e
támogatni.
B., Intézkedjen a hiányzó utcanévtáblák pótlásáról, valamint a 30 kilométeres
sebességkorlátozó tábla és a tükrök elhelyezéséről.
A fenti költségeket a tartalékalapból kell fedezni.

Határidő: azonnal és 2016. szeptember 30.
Felelős: polgármester
8. Alpolgármester választás titkos
megállapítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

szavazással,

eskütétel,

tiszteletdíjának

Szórágy Gyuláné polgármester:
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló végén kiküldtem nektek a
kormányhivataltól ismételten kapott törvényességi észrevételt. Jó lenne, ha már
továbblépnénk ezen a ponton, de félek, hogy most sem fog sikerülni alpolgármestert
választani. Az én javasolt személyem Varga Zoltán. 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 50 perckor szünetet rendelt el, amely alatt
lebonyolították a titkos szavazást.
21 óra 02 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.
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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:
84/2016.(VIII.30.) 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
9. Egyebek
- Bursa Hungarica 2016/17. évi pályázat
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezt a napirendet is tárgyalta a pénzügyi bizottság, így átadom a szót a bizottság tagjának
Piroska Jánosnak.
Piroska János képviselő, bizottsági tag:
A bizottság tárgyalta a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatot és úgy döntött, hogy az előző
időszaknál alkalmazott feltételek szerint legyen továbbra is a pályázatok elbírálása, tehát az
egy főre eső jövedelem nem haladhatja meg a 80.000 Ft-ot.
A bizottság javaslatával a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással egyetértett és a következő határozat született:
85/2016.(VIII.30.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete
a.) csatlakozik a Bursa Hungarica 2017. évi pályázatához.
b.) Kedvező elbírálásban részesülhet az a hallgató, akinek a családjában az
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 80.000,-Ft-ot és az egyéb
pályázati feltételeknek megfelel.
c.) A testület felhatalmazza az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Sport
Bizottságot, hogy belátása szerint döntsön a pályázók részére személyenként
1-5.000,-Ft/hó összeg odaítéléséről.

19
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a fenti feltételekkel a pályázat kiírásáról
gondoskodjon. Felkéri továbbá, hogy a pályázatokat terjessze a bizottság elé
elbírálás céljából.
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy az összeg felhasználásáról a testületet
tájékoztassa.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: jegyző és polgármester
- Gyuricza József kérelme
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A csatorna érdekeltségi hozzájárulás kapcsán érkezett egy kérelem, melyet szintén tárgyalt
a pénzügyi bizottság, így ismét átadom a szót Piroska Jánosnak.
21 óra 10 perckor Villányi Péterné képviselő elhagyta az üléstermet.
Piroska János képviselő, bizottsági tag:
A beérkezett kérelem alapján a bizottság azt a döntést hozta, hogy a 360.000 Ft-os csatorna
érdekeltségi hozzájárulást 300.000 Ft-ra mérsékli azok számára, akik 2016. december 31-ig
kifizetik a tartozásukat. Az önkormányzat erről a lehetőségről minden érintettet tájékoztat.
Egyébként a befizetett összeg 15%-a közműfejlesztési támogatásként visszaigényelhető.
A bizottság javaslatát a testület egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta és az alábbi határozatokat hozta:
86/2016.(VIII.30.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Gyuricza József
Nógrád, Mikszáth u. 16. szám alatti kérelmező csatorna érdekeltségi
hozzájárulás 200.000 Ft-ra történő csökkentését elutasítja.
Amennyiben 2016. decemberéig összesen 300.000 Ft összeget megfizet,
akkor az ingatlan után a fennmaradó összeget nem kell megfizetnie.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
87/2016.(VIII.30.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a DINÓBER-nek meg
nem fizetett érdekeltségi hozzájárulás összegét az alábbiak szerint csökkenti.
Aki december 31-ig ingatlanonként összesen 300.000 Ft összeget megfizet,
annak a 300.000 Ft-on felüli tartozás elengedésre kerül, és a szennyvíz utáni
közműhozzájárulás tartozása nem áll fenn.
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A testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről minden 300.000 Ft-ot
meghaladó tartozással rendelkezőt értesítsen ki.

Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: jegyző
- Béke téri vis maior
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ma már szóba került a Béke téri út, augusztus 22-én akkora esőzés volt, hogy elmosta az út
felét, ezért úgy döntöttünk, hogy megpróbálunk vis maior pályázatot benyújtani az út
helyreállítására. Ehhez kérném a testület támogatását.
A Béke téri út vis maior pályázatának benyújtását a testület egyhangúlag, 5 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta és a következő határozatot hozta:
88/2016.(VIII.30.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a vis
maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: 2016.08.22-én lezúduló csapadékvíz nagymértékben
tönkretette a mart aszfaltos, szórt útalapú makadám utat a Béke téren (588/1. hrsz.).
A káresemény forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
%

Megnevezés

2016. év

Saját forrás
(biztosítási összeg
nélkül
Biztosító
kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior igény

3.007.957 Ft

30,0

-----------

------

----------7.018.565 Ft

-----70,0

Források
összesen

10.026.522 Ft

100,0

- A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége
10.026.522 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.
-A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a
tulajdonát képezi.
-A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem
rendelkezik.
- Az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.
*A képviselő testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott
ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4
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éven keresztüli fenntartását, valamint a helyreállítás befejezését követő 22
munkanapon belül igazolja a biztosítási szerződés megkötését az Igazgatóság felé.
- Az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
- Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem
tudja ellátni.
A testület a saját forrás összegét a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.24.)
Költségvetési Rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
- Rendkívüli támogatási pályázat
Szórágy Gyuláné polgármester:
Mint tudjátok az előző vis maior pályázatnál volt olyan tétel, melyet nem finanszírozott a
kincstár, de lehetőséget adnak rá, hogy a ki nem fizetett összeget, mely 1.806.746 Ft,
rendkívüli települési támogatásként hívjuk le. Ehhez a pályázathoz kérném a
hozzájárulásotokat.
A rendkívüli települési támogatás pályázat benyújtását a testület egyhangúlag, 5 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta és az alábbi határozatot hozta:
89/2016.(VIII.30.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 2016.
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. 1.
pont szerinti települési önkormányzatok rendkívüli támogatására 1 806 746 Ft
összegű vissza nem térítendő támogatási igényt kíván benyújtani.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról
gondoskodjon.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: polgármester
- Mezőgazdasági földutakra pályázat
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A tegnapi pénzügyi bizottsági ülésen szóba került, hogy lesz mezőgazdasági földutas
pályázat, amely ugyan még nincs kiírva, de az előkészítési munkákat meg lehet kezdeni.
Összeírtam, hogy mely utak jöhetnének szóba, fel kellene állítanunk egy fontossági
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sorrendet, hogy ha megnyílik a pályázat már tudjuk, hogy melyikre akarunk pályázni. Mert
azt nem lehet tudni, hogy hány útra lehet majd pályázni.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Mindegyik fontos valamiért, nehéz a döntés.
A képviselők hosszan beszélgettek arról, hogy melyik út miért fontos, és próbáltak
fontossági sorrendet felállítani.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A pályázat keretében egyébként útalap és kőszórás valósulna meg.
Piroska János képviselő:
Legyen az első az almáskert felé vezető út, mert az segítség lenne az almáskertieknek,
utána legyen a Kálvária felé vezető út, aztán a Csurgótól a temetőig vezető, aztán a
Berkenye szedres, az Árpád utca vége és utoljára a Nógrád-Berkenye összekötő út.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor döntsünk arról, hogy pályázatot kívánunk benyújtani a felállított sorrend alapján, de
a végleges sorrendről a pályázati kiírás ismeretében döntünk majd.
A mezőgazdasági földutak felújítása pályázat benyújtását a testület egyhangúlag, 5 igennel,
0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta, így az alábbi határozat született:
90/2016.(VIII.30.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a mezőgazdasági földutak felújítása
pályázathoz kapcsolódóan az alábbi fontossági sorrendet állítja fel:
1. Almáskert felé 0264/1. hrsz. 6412 m2, 0259. hrsz. 622 m2, 0236/2. hrsz. 3555 m2
2. Kálvária felé 0173. hrsz. 2791 m2
3. Csurgótól a temető felé 0163/41. hrsz. 2855 m2
4. Berkenyei szedreshez 012. hrsz. 2437 m2, 013. hrsz. 1595 m2
5. Árpád utca vége 062. hrsz. 901 m2
6. Nógrád-Berkenye összekötő 0269. hrsz. 6962 m2.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati előkészítő munkák során a fenti döntést
vegye figyelembe.

Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
Napirend után:
Szórágy Gyuláné polgármester:
Szeretnék meg egy anyagot kiosztani, amelyet a vár alapítvány készített a vár és
környékének rendbetételére vonatkozóan. Úgy gondoltuk, hogy ma már túl sok napirend
van, ezért ezt a témát majd rendkívüli ülés keretében beszélnénk meg egy másik
napirenddel, a fűtési szerződések újratárgyalásával együtt.
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Piroska János képviselő:
A fűtési szerződés tárgyalása ne legyen megint parttalan vita, konkrét kimutatásokat
várunk. Látni akarjuk a megtakarítást és természetesen a hőmennyiségmérők felszerelését.
Egyébként még az is bánt, hogy az óvodában és önkormányzatnál hőszigetelési pályázatot
megvalósító cég képviselője a mai napig nem jött el hozzánk, hogy megbeszéljük a
problémákat. Arról is szó volt, hogy címerek lesznek felfestve az óvodára és a hivatal
épületére is. Ezekkel mi a helyzet?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Már tavasszal szóltam a Kucsera Balázséknak, de most ők is el vannak havazva és még
nem tudtak jönni.
Piroska János képviselő:
Még egy javaslatom lenne. Olyan szép lett most a faluközpontunk, mi lenne, ha az
országzászló oszlopot kiraknánk a 48-as emlékműhöz?! Ott méltó helye lenne, mert ott
most nagyon szép a tér.
A zászlórúd áthelyezését a testület egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta az alábbiak szerint:
91/2016.(VIII.30.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete lehetőséget ad arra,
hogy Piroska János és Varga Zoltán képviselők a hivatal udvarában lévő
zászlórudat a faluközpontban található 1948/49-es emlékmű mellé
áthelyezzék.
A testület felkéri a képviselőket, hogy a határozat végrehajtásáról
intézkedjenek, és a következő ülésen számoljanak be.

Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Piroska János és Varga Zoltán képviselők
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az Őszi Vigalommal kapcsolatban tájékoztatást szeretnék adni, hogy szeptember 25-én 17
órára Dj. Szatmári és Jucus fognak jönni, ők lesznek a sztárvendégek. Ők állítólag a
fiatalok körében kedveltek.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Kicsit bővebb tájékoztatást szeretnék, például érdekelne, hogy mennyi pénzünk van a
rendezvényre. Nehogy megint elszaladjon velünk a ló!
Szórágy Gyuláné polgármester:
Elméletileg 700.000 Ft-unk van. Szombaton szüreti felvonulás lesz és a Váci Ifjúsági
Fúvószenekar szereplése, este pedig bál. Vasárnap délelőtt főzés lesz, délután pedig
műsorok. Környékbeli tánccsoportok és énekkarok jönnek és operett-musical előadás is
lesz, este pedig tábortűz. A főzésben esetleg tudtok segíteni? Az eddigi gyakorlat az volt,
hogy a fellépőknek a konyhán főztünk, eladásra pedig a pályán üstökben.
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Kelemen Gyuláné képviselő:
Sérelmezem, hogy megint kimaradtunk a szervezésből. A fúvószenekar pénzért jön, minek
kell még etetni is őket?! Az rengeteg pénz.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Semmi nincs még lefixálva, még változtathatunk. Adjatok ötletet, hogy akkor mit főzzünk.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Ilyenkor lehetne testvértelepülési találkozót tartani, egy ilyen szép vasárnap délután. Az
ötletet át kell még gondolni.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A felsőtúriak ilyenkor is jönnek, nyugodtan lehet őket gardirozni.
Piroska János képviselő:
Egy költségtervezetet csinálhatnál, hogy mi is lássuk, hogy mennyiből gazdálkodunk.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A héten megcsinálom és kiküldöm nektek a költségkalkulációt. Jövő hét hétfőn, 5-én 19
órakor pedig tartunk egy megbeszélést. Más téma, Diósjenőn újraindul a fogászat
szeptember 1-jétől, Dr. Szabó Zsolt az új fogorvos.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Az Árpád utcai és a tó körüli munkákról szeretnék érdeklődni, mert az Árpád utcában már
elviszi a víz a leborított sódert. A tó körül pedig nagyon silányan megy a munka. Meddig
kell ezeknek a munkáknak elkészülniük?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az Árpád utcának október 31-ig kell elkészülni, a tó körüli biciklis útnak pedig december
31-ig. Ott most a szegélyt rakják, a nyomvonal már megvan és a kulé be van szórva. Az
előkészülettel megy el a sok idő, utána a kő lerakás már gyorsabban fog menni. De csak 3
emberem van erre a munkára. Ha ne adj isten nem készül el a munka, arra tudunk
hivatkozni, hogy csak feleannyi emberünk van, mint amire szerződtünk.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Az SZMSZ-ünk szerint lakossági fórumot évente kellene tartani, de másfél éve semmi sem
volt. Tájékoztatni kellene a lakosságot, kikérni a véleményüket, hogy ők hogy látják a
munkánkat, illetve jó lenne eloszlatni a tévhiteket. Másik téma a szabadságolásod. A
múltkor kétszer is kerestelek, de soha nem találtalak, mert szabadságon voltál. Ezeket nem
tudnád bejelenteni nekünk? És ez most nem számonkérés, nem akarlak elszámoltatni, csak
jó lenne tudni, hogy mikor nem vagy.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Egy hétnél tovább még sosem voltam szabadságon, de akkor ezentúl majd bejelentem. És
akkor most szólok, hogy a jövő héten kedd, szerda, csütörtök nem leszek.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Fórumot pedig mindenképp kellene tartani.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor október végén, vagy november elején tartunk majd egyet.
Kovács Ágnes képviselő:
A helyi lapra igény lenne a faluban, hisz az idősebbek nem nézik az internetet.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az ügyrendi bizottság feladatába van utalva.
Piroska János képviselő:
Jó, akkor majd megoldjuk, a hivatal a technikát biztosítja.
22 óra 30 perckor az ülésteremből az érdeklődők távoztak, és a kamera levonult.
- Győrfi Györggyel kapcsolatos ügy
Szórágy Gyuláné polgármester részletes tájékoztatást adott Győrfi György feljelentésével
és az ügy részleteivel kapcsolatban.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Jó lenne tudni, hogy van-e folyamatban eljárás, mert ebben az esetben nem is hozhat
semmilyen döntést a képviselő-testület.
A képviselők felkérték a polgármestert, hogy a rendőrségnél zajló eljárásról kérjen
információt és arról a testületnek számoljon be.
Felkérték továbbá a polgármestert, hogy próbáljon megegyezni Győrfi Györggyel és békés
úton megoldani az ügyet.
Miután egyéb kérdés, észrevétel nem volt Szórágy Gyuláné polgármester megköszönte az
aktív részvételt és az ülést 23 óra 17 perckor berekesztette.
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