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

Nógrád Község Képviselő-testületének 2016. október 15-én Nógrádon
megtartott rendkívüli üléséről.

Ülés helye:

Községháza Nógrád

Jelen vannak: Szórágy Gyuláné polgármester
5 fő képviselő: Kelemen Gyuláné, Kovács Ágnes, Piroska János, Varga
Zoltán, Villányi Péterné.
Árpásné Schlenk Judit jegyző
Baloghné Budai Krisztina jegyzőkönyvvezető
Meghívott vendég: Dr. Nagy Anna ügyvéd

Napirend:
1. Alapítványok bejegyzésének hiánypótlása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
2. Börzsönygáz Kft. végelszámolása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
3. Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás megszűnése
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
4. Pályázati lehetőségek
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

Napirenden kívüli hozzászólások
Hozott határozat: 99/2016.(X.15.) – 106/2016.(X.15.) képviselő-testületi határozat
Hozott rendelet nem volt.
Zárt ülés nem volt.
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Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Nógrád Község Képviselő-testületének 2016. október 15-én Nógrádon
megtartott rendkívüli üléséről.

Ülés helye:

Községháza Nógrád

Jelen vannak: Szórágy Gyuláné polgármester
5 fő képviselő: Kelemen Gyuláné, Kovács Ágnes, Piroska János, Varga
Zoltán, Villányi Péterné.
Árpásné Schlenk Judit jegyző
Baloghné Budai Krisztina jegyzőkönyvvezető
Meghívott vendég: Dr. Nagy Anna ügyvéd

Szórágy Gyuláné polgármester üdvözölte a megjelent képviselőket, a jelenléti ív alapján
megállapította, hogy az ülés határozatképes, így azt 8 óra 5 perckor megnyitotta.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a rendkívüli ülést elsősorban az Önkormányzati
Alapítványok bejegyzésének hiánypótlása, és a Börzsönygáz Kft végelszámolása miatt
kellett összehívni, illetve indokolt még a pályázatokkal kapcsolatos ügyeket is
megtárgyalni. Az ismertetett napirendi pontok megtárgyalásával a testület egyetértett.
A polgármester javaslatot tett két jegyzőkönyv hitelesítőre Kovács Ágnes és Villányi
Péterné személyében. A javasolt személyeket kérdésre a testület egyhangúlag elfogadta.
Napirend:
1. Alapítványok bejegyzésének hiánypótlása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Dr. Nagy Anna ügyvéd ismertette az alapító okiratok módosításait.
Ez alapján – mivel az alapítvány célját nem lehet módosítani – a plusz célokat ki kellett
venni.
Ki lett emelve a létesítő intézmény neve, székhelye.
Nincs elsőbbségi jog, tehát emiatt módosult a 6. pont, valamint rendelkezni kellett a
csatlakozókat megillető jogokról is.
A kuratóriumi tagságra vonatkozó kizáró – és összeférhetetlenségi szabályok is
feltüntetésre kerültek az alapító okiratban.
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Dr. Nagy Anna ügyvéd:
A testületnek tehát az imént ismertetett módosításokkal átírt alapító okiratot kell elfogadni
és a Tornateremért Alapítványnál a nyilatkozatokat is megfelelő dátummal újra kell írni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tehát, aki az alapítványok módosított alapító okiratait elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze!
Az alapítványok módosított alapító okiratait a testület 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatokat hozta:
99/2016.(X.15.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete, mint a „Nógrádi Tornateremért
Alapítvány” Alapítója egyhangú határozatával úgy dönt, hogy a 20/2016.(III.10.)
határozatának 2. pontját hatályon kívül helyezi akként, hogy az Alapítvány célját nem
módosítja.
A képviselő-testület továbbá egyhangú határozatával elfogadja az
Alapítványnak a Balassagyarmati Törvényszék Pk.20/1992/25 sz. végzésében foglaltak
alapján módosított – előterjesztésnek megfelelő-, egységes szerkezetű alapító okiratát. A
testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester

100/2016.(X.15.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete, mint a „Nógrád Várának
Megmentéséért” Alapítvány Alapítója egyhangú határozatával úgy dönt, hogy a
22/2016.(III.10.) határozatának A. pontját hatályon kívül helyezi akként, hogy az
Alapítvány célját nem módosítja. A képviselő-testület továbbá elfogadja az Alapítványnak
a Balassagyarmati Törvényszék Pk.3/1993/25 sz. végzésében foglaltak alapján módosított –
előterjesztésnek megfelelő-, egységes szerkezetű alapító okiratát. A testület felkéri a
polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester

2. Börzsönygáz Kft. végelszámolása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva
Szórágy Gyuláné polgármester:
A Börzsönygáz Kft. már évek óta nem funkcionál. A Kft. a 2016. szeptember 14-én
megtartott taggyűlésén egyhangúlag a társaság végelszámolása mellett döntött. Megkértek,
hogy ezt a döntést - tudomásulvétel céljából - a képviselőtestülettel ismertessem.

4
Tehát, aki támogatja a Börzsönygáz Kft. végelszámolását, kézfelemeléssel jelezze!
A Börzsönygáz Kft. végelszámolását a testület 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

101/2016.(X.15.) képviselő-testületi határozat
A BÖRZSÖNYGÁZ KFT 2016. szeptember 14-i közgyűlése a 1/2016.(1) számú
határozatával döntött a BÖRZSÖNYGÁZ Kft végelszámolásáról.
Nógrád Község Önkormányzat képviselő-testülete a közgyűlés az 1/2016.(1) sz.
határozatával egyetért és támogatja a végelszámolás megindítását.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot az érintettnek küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3. Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás megszűnése
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ismételten levelet kaptunk Szob Város Önkormányzatától a Duna-Ipoly Önkormányzati
Területfejlesztési Program Társulás megszűntetésével kapcsolatban.
2015. áprilisában született már döntés erről, azonban az a megszűntetéshez kevés, döntést
kell hozni az ismertetett megszüntető megállapodás jóváhagyásáról, amelyet testületi
felhatalmazással a polgármesternek alá kell írnia.
A jegyző kérte a képviselőket az ismertetett szükséges határozat meghozatalára, ezt
követően egyhangúlag (6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással) az alábbi döntés
született:
102/2016.(X.15.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja a Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás
megszűntetéséről szóló megállapodást, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
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4. Pályázati lehetőségek
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az
„EFOP-1.3.5-16
Társadalmi
szerepvállalás
erősítése
a
közösségek
fejlesztésével”pályázattal kapcsolatosan – amit Piroska János ajánlott figyelmünkbe szeretném megjegyezni, hogy a mi egyesületeink árbevétele nem éri el a 2.000.000 forintot,
ennek a feltételnek sajnos nem tudunk eleget tenni.
Térjünk át a Doktor Úr pályázati kérelmére.
Piroska János képviselő:
Ha most van lehetőség, be kell nyújtani a pályázatot. A pályázatírás költsége is beépíthető a
pályázatba.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Kivel írassuk meg?
Piroska János képviselő:
Kinek van szabad kapacitása? Érdeklődjük meg a következő üléséig!
Dr. Nagy Anna 8 óra 23 perckor távozik az ülésről.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A mezőgazdasági földutakkal kapcsolatban kérdezem, hogy melyik utakra nyújtsuk be a
pályázatot és kivel terveztessük meg? 25% önerőt kell biztosítani. A pályázat
benyújtásának határideje november 14.
Piroska János képviselő:
Egyelőre nyilatkozni kell, hogy vállaljuk-e az önerőt.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Vállaljuk-e mind az 5 út felújítását?
Piroska János képviselő:
Az sok. Majd ha nyert a pályázat, akkor eldöntjük, hogy melyik utak felújítását vállaljuk.
Ha nem áll rendelkezésre annyi saját erő, amennyi szükséges, akkor felállítunk egy
fontossági sorrendet.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A sorrendet most kellene felállítani, utólag már nem lehet visszalépni. Konzorciumban
javaslom a pályázat benyújtását, és a megvalósítását Berkenyével.
Piroska János képviselő:
Nem szabad kihagyni a lehetőséget. Jelöljünk meg kettőt. Az üdülőterület és a Kálvária felé
vezető utakra kérjünk felületkiegyenlítést.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Elsősorban azt kell megjelölni, ahol mezőgazdasági művelés folyik.
Tehát, aki egyetért azzal, hogy konzorciumban valósuljon meg a pályázat és vállaljuk a
szükséges önerőt, valamint a megjelölt útszakaszokról legyen szó, kérem, hogy
kézfelemeléssel jelezze?
A pályázat konzorciumban történő megvalósulását és a szükséges önerő vállalását a testület
6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
103/2016.(X.15.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő testülete pályázatot kíván benyújtani „A
vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése:
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)”
témában az 1. célterületre az alábbi
A) 0236/2 hrsz-ú 3555 m2 területű kb. 420 fm
0259 hrsz-ú 622 m2 területű kb. 190 fm
0264 hrszú 6412 m2 területű közútból a Liliom utca bejáratától a Hunyadi utcáig
kb. 500 fm
0173 hrsz-ú 2791 m2 területű kb. 500 fm
külterületi földutak felújítására és ahhoz kapcsolódó árkok rendezésére:
B) Az Önkormányzat a pályázaton Berkenye község konzorciumi partnereként kíván
részt venni.
Az önkormányzat a pályázathoz szükséges önerőt 2017. évi költségvetéséből kívánja
biztosítani.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Napirenden kívüli hozzászólások

Szórágy Gyuláné polgármester:
Az iskola igazgatója keresett meg a rossz radiátorokkal kapcsolatban. 12 db radiátorról van
szó. A KLIK jelezte, hogy a felét, tehát 6 db radiátor cseréjét fizeti, a másik felét pedig mi
fizetnénk. A mellékelt árajánlat alapján a ránk eső összeg 548.360 Ft.
Kovács Ágnes képviselő:
A 6. osztályban 1 db radiátor működik.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Pintér Feriék lecserélték otthon az összes radiátort, meg kell kérdezni, hogy van-e még
nekik, ami esetleg az iskolában használható?
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Tehát, aki egyetért azzal, hogy az iskolai radiátorok cseréjét a tartalékalapból támogassuk,
kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze?
Az iskolai radiátorok cseréjének Alapítványon keresztül történő támogatását a testület 6
igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

104/2016.(X.15.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának Képviselő Testülete támogatja a Nógrádi Hesz Mihály
Általános Iskola 6 db radiátorának cseréjét a RÉT-GÁZ Kft. árajánlata alapján, amelynek
összege 431.780 Ft + Áfa, azaz 548.360 Ft.- a tartalékalap terhére.
A testület felkéri a polgármestert, hogy az árajánlat alapján a munkát rendelje meg,
teljesítése után a vállalási díj összegének kifizetéséről gondoskodjon. A végrehajtásról a
testületnek számoljon be és az átcsoportosításról intézkedjen.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
Kucsera Balázs nem tudja vállalni a homlokzat felújítását, de Ordas Tünde párjának a
munkáltatója adott árajánlatot. Szerintük a két címer sok.
Piroska János képviselő:
Csináljanak olyan megoldást, hogy mindkét címer ráférjen. Igazítsák a kontúrokat.
Lehetnének két oldalt a címerek, középen, függőlegesen a felirat.
Piroska János képviselő:
A tudomásomra jutott egy kellemetlen információ, miszerint a nógrádi és a drégelyi vár is
kikerült a várfelújítási projektből. Meg kell győzni Balla Mihályt, hogy ez a mi várunk, a
megye névadója, ezért legyen benne a programban. Hogyan lehet őt elérni? Van-e
fogadónapja?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ebben a ciklusban még nem volt itt.
Varga Zoltán képviselő:
Miket támogatnak ők Nógrád megyében?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Hollókőt. Írásban és telefonon is megkeresem a Képviselő urat.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Szerintem jöjjön ki és beszéljünk itt. Meg kell próbálni elhívni őt, hátha el tud jönni.
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Piroska János képviselő:
A Csurgónál ki kellene irtani a bozótot. Én adnék 12 db fát elültetni. Nagyon szép az a
hely, kár lenne elhanyagolni.
Van egy ígéretünk, hogy a vasút felé is kell fákat telepíteni. Beszéljek ez ügyben a
Sasaddal?
Kelemen Gyuláné képviselő:
Ott az ültetés előtt tereprendezés szükséges. Én már szóltam Klúcsik Gábornak, hogy nézze
meg, csak most rossz a JCB-je, majd azt intézem.
Piroska János képviselő:
Hány fa volt vállalva?
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
11 db.
Piroska János képviselő:
Meg kell csinálni az iskolánál a parkolói részt. 3 platán fát kell kivenni és máshová
átültetni.
Varga Zoltán képviselő:
Hány autó férne el?
Szórágy Gyuláné polgármester:
15 db.
A polgármester kőműves segítséget kért az Árpád utcai K szegély lerakásánál Kelemen
Gyuláné felajánlotta segítségét az ügyben.
Piroska János képviselő:
Az újsággal kapcsolatban van-e valamilyen szerkesztői program?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Zoli és Mártika csinálták az újságot, mi pedig korrigáltuk, de az anyagot mi gyűjtöttük
össze és küldtük meg.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Jövő héten kellene soros ülést tartanunk, de mit szólnátok, ha áttennénk novemberre?
Kovács Ágnes képviselő:
November 8-án bizottsági ülés?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Inkább 14-én legyenek 17.00-kor a Szociális és a Pénzügyi bizottsági ülések.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Nem lehetne előtte?
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Legyen 10-én csütörtökön 17.00-kor a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottsági ülés,
a soros testületi ülés pedig 15-én 17.00-kor. Az Egészégügyi, Szociális, Oktatási és Sport
Bizottsági ülés pedig 14-én.
A soros testületi ülés 2016. november 15-én történő megtartását a testület 6 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

105/2016.(X.15.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a munkatervtől eltérően 2016.
november 15-én 17 órakor tartja az októberre tervezett ülését a munkatervben megjelölt
napirendekkel.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon, és arról a
képviselőket tájékoztassa.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
Kovács Ágnes képviselő:
Az igazgatónő szeretné, ha még 10 óra buszhasználat biztosítva lenne az idén a versenyekre
történő utaztatáshoz, ugyanis a tankerület nem tud annyi támogatást adni, ami ezt fedezné.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ha kimerítettétek a 30 órát, akkor kérjetek plusz órákat 2017-ben. 2016-ban pedig ingyen
biztosítjuk a versenyekre utaztatást, amennyi még lesz az év végéig.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tehát, aki egyetért azzal, hogy 2016-ban ingyen biztosítjuk a tanulók versenyekre történő
utaztatását kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A falubusz biztosítását a Nógrádi Hesz Mihály Általános Iskola tanulói és pedagógusai
versenyeken történő részvételével kapcsolatban a testület 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
106/2016.(X.15.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a falubusz használatát versenyekre
szállítás céljából 2016. december 31-ig ingyenesen biztosítja a Nógrádi Hesz Mihály
Általános Iskola tanulói és pedagógusai részére.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon és arról
az érintetteket tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Árpásné Schlenk Judit jegyző tájékoztatta a képviselőket az önkormányzatnál történt
személyi változásokról, miszerint Bertyák Istvánné október 3-tól már nem dolgozik a
hivatalnál, helyét Matikovszki Bernadett veszi át. Az ügykezelői munkakört pedig
Baloghné Budai Krisztina tölti be. Sipiczki Józsefné megbízási szerződéssel lesz
alkalmazva néhány hónapig a pénzügyi feladatok elvégzésére.
Miután egyéb kérdés, észrevétel nem volt Szórágy Gyuláné polgármester megköszönte az
aktív részvételt és az ülést 9 óra 07 perckor berekesztette.
k.m.f.

Szórágy Gyuláné
polgármester

Villányi Péterné
jegyzőkönyv hitelesítő

Árpásné Schlenk Judit
jegyző

Kovács Ágnes
jegyzőkönyv hitelesítő

