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

Nógrád Község Képviselő-testületének 2016. november 15-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
Baloghné Budai Krisztina jegyzőkönyvvezető
Meghívott vendégek: Horváth Erzsébet óvodavezető,
Nyilas Kálmánné az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Sport
Bizottság tagja.
Érdeklődők: Dr. Kovácsné Balogh Mónika, Pintér Ferenc, Zverkó Pálné.
Napirend előtt:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Napirend:
1.

Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megtárgyalása,
elfogadása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző

2. Nógrád község 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016(II.24.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
3. Beszámoló a bizottságok munkájáról
Előadó: Bizottságok elnökei
4. Szociális étkeztetés ellenőrzéséről tájékoztatás és módosított szakmai program
megvitatása, elfogadása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
5. Nógrád Község Önkormányzata gazdálkodásának III. negyedéves beszámolója
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
6. Alpolgármester választás titkos szavazással, eskütétel, tiszteletdíjának
megállapítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
6. Egyebek
Napirend utáni hozzászólások
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Hozott határozat: 107/2016.(XI.15.) –127/2016.XI.15.) képviselő-testületi határozat
Hozott rendelet volt: 9/2016.(XI.16.) önkormányzati rendelet Nógrád község 2016. évi
költségvetéséről szóló 1/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
10/2016. (XI.16.) számú önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa támogatás helyi
szabályairól
Zárt ülés nem volt.
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Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Nógrád Község Képviselő-testületének 2016. november 15-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
Baloghné Budai Krisztina jegyzőkönyvvezető
Meghívott vendégek: Horváth Erzsébet óvodavezető,
Nyilas Kálmánné az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Sport
Bizottság tagja.
Érdeklődők: Dr. Kovácsné Balogh Mónika, Pintér Ferenc, Zverkó Pálné.
Szórágy Gyuláné polgármester üdvözölte a megjelent képviselőket, meghívott vendégeket és
érdeklődő állampolgárokat. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes,
így azt 17 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 Kovács Ágnes és Varga Zoltán
személyében. A javasolt személyeket kérdésre a testület egyhangúlag elfogadta.
Napirend előtt:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva
Szórágy Gyuláné polgármester felolvassa Babatiné Márton Márta iskolaigazgató levelét, aki
köszönetét fejezi ki a képviselő testületnek az iskolai radiátorok cseréjénél nyújtott segítő
támogatásért.
Piroska János képviselő:
A zászlótartó magassága miatt és az ott lévő kábelek miatt nem tudjuk feltenni a zászlót a 48as emlékmű mellé, a határozat tehát nem végrehajtható technikai okok miatt. Lenne egy másik
megoldás: a temetőnél a hídnál van egy vasrúd, ami alkalmas lehetne erre a célra. Ha a
testület hozzájárul, akkor tavaszig azt közmunkások segítségével kiásnánk, lefestenénk.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tehát a képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy a 91/2016-os képviselő-testületi
határozatunkat hatályon kívül helyezzük. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel
jelezze!
A testület a javaslatot egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
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107/2016.(XI.15.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 91/2016.(VIII.30.)
számú határozatát visszavonja, mivel Piroska János szóbeli tájékoztatása szerint a
határozat nem végrehajtható. A hivatalból a zászlórudat nem lehet áthelyezni.
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolási kötelezettség megszüntetését a
nyilvántartáson vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Szórágy Gyuláné polgármester:
A lejárt határozatok végén jeleztem, hogy a cibaki útiköltség kapcsán én 1 havi
járandóságomról lemondtam járulékokkal együtt. Kérem a testületet, hogy ezt fogadja el és
szülessen róla határozat, hogy átcsoportosítható legyen az összeg.
A testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a
járandóságról történő lemondást és az alábbi határozatot hozta:
108/2016.(XI.15.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete engedélyezi, hogy
Szórágy Gyuláné polgármester egy havi költségtérítésének járulékokkal növelt
összege, azaz 57.023 Ft a cibakházi buszköltség fedezetére átcsoportosításra
kerüljön.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatnak megfelelő
átcsoportosításról gondoskodjon.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az Őszi vigalom elszámolással kapcsolatban van-e kérdés? Én kiegészíteném azzal, hogy
520.000 Ft költségvetésből felhasználható összeggel indultunk. 700.000 Ft-unk volt, 180.000
Ft-ot a Várjátékok mínuszára fordítottunk. Nem használtunk fel 520.000 Ft-ot, 388.000 Ft-tal
egészítettük ki a rendezvényt, így nullára tudtuk kifuttatni a rendezvényt.
Aki elfogadja az Őszi vigalom elszámolását, kérem kézfelemeléssel jelezze!
A testület az elszámolást 4 igennel, 0 ellenszavazattal és 3 tartózkodással elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:
109/2016.(XI.15.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2016. évi Őszi Vigalom
elszámolását az alábbiak szerint fogadja el.
Bevételek az előterjesztésben foglalt részletezés szerint
1.147.188 Ft
Kiadások az előterjesztésben foglalt részletezés szerint
1.147.188 Ft
A testület felkéri a polgármestert, hogy a várhatóan felmerülő szerzői jogdíjak
költségét fizesse ki.
A testület felkéri a polgármestert, hogy az átcsoportosításról gondoskodjon.
Határidő: 2017.február.28.
Felelős: polgármester
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Kovács Ágnes képviselő:
Én az alapítványokkal kapcsolatban érdeklődnék.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Elküldtük a hiánypótlásokat, de még nem kapták meg az alapítványok a bejegyző határozatot.
Miután a napirendhez kapcsolódó egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, a testület
egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót, és a következő határozat született:
110/2016.(XI.15.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási
kötelezettséget megszünteti:
74/2016.(VIII.30.); 75/2016.(VIII.30.); 76/2016.(VIII.30.);77/2016.(VIII.30.);
78/2016.(VIII.30.); 79/2016.(VIII.30.); 80/2016.(VIII.30.);81/2016.(VIII.30.);
82/2016.(VIII.30.); 83/2016.(VIII.30.); 84/2016.(VIII.30.) 85/2016.(VIII.30.);
86/2016.(VIII.30.); 87/2016.(VIII.30.); 88/2016.(VIII.30.);89/2016.(VIII.30.);
90/2016.(VIII.30.); 91/2016.(VIII.30.); 92/2016.(IX.19.). 93/2016.(IX.19.).
94/2016.(IX.19.) 95/2016.(IX.19.)
96/2016.(IX.19.) 97/2016.(IX.19.).
98/2016.(IX.19.). 99/2016.(X.15.);
100/2016.X.15.). 101/2016.(X.15.).
102/2016.(X.15.). 103/2016.(X.15.). 104/2016.(X.15.). 105/2016.(X.15.).
106/2016.(X.15.).
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolási kötelezettség megszüntetését a
nyilvántartáson vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
17 óra 20 perckor megérkezik dr. Kovácsné Balogh Mónika érdeklődő állampolgár.
Napirend:
1. Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megtárgyalása,
elfogadása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
59 m3 fát kaptunk, ezért mivel látókörünkbe kerültek olyan egyedülálló nyugdíjas személyek,
akiknek a nyugdíja nem haladja meg a 80.000 Ft-ot, ezért ezzel kiegészítettük a jogosultsági
kört az idei rendeletben. A szociális bizottsági ülésen egy korrigálás történt a
gyermekvédelmivel kapcsolatban. Ezt a napirendi pontot az Egészségügyi, Szociális, Oktatási
és Sport Bizottság már tárgyalta, ezért megkérem Kovács Ágnest a Bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa erről a testületet.
Kovács Ágnes képviselő, a bizottság elnöke:
Mivel van elegendő mennyiségű fa, kapjon minden olyan család, aki rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Ennyit módosítottunk ezen a rendeleten és így
javasoljuk elfogadni.
A napirendhez kapcsolódó egyéb kérdés, észrevétel nem volt,

6
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki elfogadja a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendeletet, kérem,
hogy kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság javaslatát a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta és ezzel megalkotta 10/2016.(XI.16.) önkormányzati rendeletét a szociális tűzifa
támogatás helyi szabályairól.
Rendelet 1 példánya jegyzőkönyvhöz csatolva.
2. 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 napirendi pontot a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság már tárgyalta, ezért
átadom a szót a Bizottság elnökének, Kelemen Gyulánénak.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
Elfogadásra javasoljuk ezt a költségvetést. Amit nem tudtunk értelmezni, arra megkaptuk a
választ.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki elfogadja Nógrád község 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.24.) önkormányzati
rendelet módosítását, vagyis az átcsoportosítási rendeletet, kérem, hogy kézfelemeléssel
jelezze.
Mivel a napirendhez kapcsolódó egyéb kérdés, észrevétel nem volt, az előterjesztést és a
bizottság javaslatát a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta és ezzel megalkotta 9/2016.(XI.16.) 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.
3. Beszámoló a bizottságok munkájáról
Előadó: Bizottságok elnökei
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezt a napirendi pontot is tárgyalta mindkét bizottság. Először átadnám a szót a Pénzügyi,
Gazdasági és Fejlesztési Bizottság elnökének, majd azt követően az Egészségügyi, Szociális,
Oktatási és Sport Bizottság elnökének.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
Csütörtökön volt az ülésünk. Itt a 2015. október 1-jétől 2016. szeptember 30-ig elénk került
határozatok egy része. Voltak indítványok, amiket elfogadtunk, voltak, amiket elutasítottunk.
Az itt elhangzott beszámolót a bizottság javasolta elfogadni. Én elfogadásra javaslom a
testület előtt is az egész éves beszámolómat.
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Kovács Ágnes képviselő, a bizottság elnöke:
Nekünk tegnap volt a bizottsági ülésünk. Elsősorban a települési támogatások, a rendkívüli
segélyek, a Bursa Hungarica pályázatról, és egyéb támogatások megállapításáról szoktunk
dönteni, illetve rendeletekről. A bizottság tagjai megismerték a beszámoló tartalmát és
elfogadásra javasolták a testületnek.
Piroska János képviselő:
A kívülállók nem igazán értik, hogy csak úgy elfogadásra kerül a beszámoló mindenféle
kérdés feltétel vagy véleménynyilvánítás nélkül. A bizottságok munkája abban teljesedik ki,
hogy a bizottsági üléseken az érintettek véleményének kikérésével, a szakma bevonásával
alapos előkészületi munka folyik, így a testületi ülésen már nem kell ezekre részletesebben
kitérni. A bizottságok munkája nagy segítség az önkormányzat számára.
Szórágy Gyuláné polgármester megköszöni a bizottságok munkáját.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki elfogadja Nógrád Község Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottságának, valamint
Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Sport Bizottságának tevékenységéről szóló
tájékoztatóját, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A bizottságok munkájáról szóló beszámolót a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
111/2016.(XI.15.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzati
bizottságok munkájáról szóló beszámolókat elfogadja.
A testület felkéri a bizottságokat, hogy az SZMSZ-ben foglalt feladataik
ellátásáról folyamatosan gondoskodjanak.
Határidő: értelemszerű
Felelős: bizottságok elnökei
4. Szociális étkeztetés ellenőrzéséről tájékoztatás és módosított szakmai program
megvitatása, elfogadása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Tegnap ezt a napirendet részletesen kitárgyaltuk a bizottsági ülésen. Ennek az előterjesztésnek
egy része az ellenőrzés, ahol leírták az ellenőrzéssel kapcsolatos tapasztalatokat. A
nyilvántartásunkat módosítani kell, a szakmai programunkat át kell dolgozni, amit a képviselő
testületnek kell elfogadni. Több módosító indítvány került felszínre. Ennek alapján javítottuk
és pontosítottuk a szakmai programot. A szakmai program öt pontban, a megállapodás egy
pontban módosult. A bizottság így fogadta el tegnap és a javított változat így került újra a
képviselőknek kiosztásra.
Kovács Ágnes képviselő, a bizottság elnöke:
Átnéztem a beszámolót és valóban kijavításra kerültek azok az észrevételek, amikről tegnap
beszéltünk. Én ezt a kijavított szakmai programot a bizottság nevében elfogadásra javaslom a
testületnek.
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A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki elfogadja a szociális étkeztetés kiegészített szakmai programját, kérem, hogy
kézfelemeléssel jelezze.
A szociális étkeztetés ellenőrzéséről szóló tájékoztatót és kiegészített szakmai programot, a
testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
112/2016.(XI.15.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a módosított
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a szociális étkeztetés szakmai
programját és a hozzá tartozó megállapodás mintát.
A testület felkéri a polgármestert és a szociális étkeztetés ügyével
foglalkozókat, hogy az új szakmai programban foglaltakat és a megállapodást
alkalmazzák a jövőben, szükség esetén átcsoportosításra tegyenek javaslatot.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester és a hivatal dolgozói
5. Nógrád Község Önkormányzata gazdálkodásának III. negyedéves beszámolója
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezt a beszámolót is tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság, így átadom a
szót a bizottság elnökének.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
Voltak olyan dolgok, amit nem igazán értettünk, de megkaptuk rá a megfelelő választ.
Nekünk mindig az a legfontosabb, hogy mínuszban vagyunk, vagy nem. Nagyobb eltérést
nem tapasztaltunk. A jövőben jobban át kell értelmeznünk az egészet és a költségvetést úgy
megállapítani, hogy a tartalékból több maradjon fejlesztésre. Sok probléma van a faluban, ami
pénzigényes pl. utak, járdák állapota. Elfogadásra javaslom a III. negyedéves beszámolót.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki elfogadja Nógrád Község Önkormányzata
beszámolóját, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.

gazdálkodásának

III.

negyedéves

A beszámolót a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
113/2016.(XI.15.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2016. évi III.
negyedéves gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta.
A testület felkéri a polgármestert, hogy az éves költségvetés végrehajtásáról
gondoskodjon, szükség esetén átcsoportosításra tegyen javaslatot.
Határidő: folyamatos és legkésőbb 2017. február 28.
Felelős: polgármester
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17 óra 41 perckor megérkezik Zverkó Pálné érdeklődő állampolgár.
6. Alpolgármester választás titkos szavazással, eskütétel, tiszteletdíjának
megállapítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
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 17 óra 40 perckor szünetet rendelt el, amely alatt
lebonyolították a titkos szavazást.
17 óra 50 perckor az ülés folytatódott.
Piroska János Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatot kezelő Bizottság tagja:
Tájékoztatom a képviselő testületet a szavazás eredményétről:
6 fő vett részt a szavazáson, ebből 6 szavazat érvényes volt, az alpolgármester személyét 2 fő
támogatta, 4 fő pedig nem, így a szavazás érvényes, de eredménytelen volt.
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:
114/2016.(XI.15.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a titkos szavazás
eredményeként nem választott alpolgármestert, mivel a Szórágy Gyuláné által
javasolt Varga Zoltán képviselő nem kapta meg az elfogadáshoz szükséges
támogatást. A polgármester javaslatát csak 2 fő támogatta, 4-en nem támogatták,
ezen szavazatok a titkos szavazás szabályai szerint érvénytelen szavazatok.
A törvényesség biztosítása érdekében a következő ülésen az alpolgármester
választást ismét napirendre kell tűzni.
Határidő: következő ülés
Felelős: polgármester
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7. Egyebek
- Balau Ioan támogatás kérése
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Egy nógrádi lakos azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy szeretne pályázatot indítani. Egy
asztalosműhelyt szeretne létesíteni, koporsógyártással foglalkozni és ehhez kéri az
önkormányzat támogató nyilatkozatát. A Pénzügyi Bizottság ezt is tárgyalta, ezért kérem erre
vonatkozóan a bizottság elnökének javaslatát.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke
A környéken valóban nincs ilyen vállalkozás, ezért ezt mi támogatjuk. Kérdezem a képviselőtestületet is, hogy támogatják-e ők is ezt a projektet.
Zverkó Pál képviselő:
A Szondi u. 7. szám alatt lenne a telephely?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Nem. Külső telephelyet szeretne. A Hűtőház mellett szeretné elsősorban.
Zverkó Pál képviselő:
A támogatásunk feltételeit is le kell majd írni. Hatástanulmányt kell majd csatolni hozzá, hogy
ennek milyen vonzatai vannak. A képviselő testület a pályázati anyagot megismerheti majd?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Gondolom, ha pályázni fog, akkor vélelmezem, hogy igen.
Piroska János képviselő:
Ha ő megkereste a testületet a kérésével, akkor gondolom, hogy szeretne együttműködni a
testülettel. Mi az együttműködésünket korrektül megadjuk. Megkérhetjük őt, hogy
együttműködése jeléül a pályázat benyújtása előtt tájékoztasson minket a pályázat
beltartalmáról. Úgy gondolom, hogy mindent támogatnunk kell, ami tevékenységgel és
munkahellyel együtt jár. Később majd az együttműködési megállapodásban lehet kikötéseket
tenni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tehát a képviselő testület felhatalmaz engem, hogy ezt a támogatói nyilatkozatot aláírjam.
Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A támogatói nyilatkozat aláírását a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta és az alábbi határozatot hozta:
115/2016.(XI.15.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő testülete támogatja, hogy Balau
Ioan Nógrád, Szondi György utca 7/1. szám alatti lakos pályázatot nyújtson be a
VP6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása –
Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása
témakörben.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogató nyilatkozatot írja alá és
amennyiben a pályázat nyer, a támogatási szerződés megkötéséről intézkedjen és
arról a képviselő testületnek számoljon be.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
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-

Ipoly Erdő Zrt. vadászati díj

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az Ipoly Erdő Zrt. megkeresett az 5539-es sorszámú vadászterület közös képviselőjeként a
földtulajdonosi közösség döntése értelmében a vadászterület magántulajdonú területei után, az
öt év elévülési időt figyelembe véve fel nem vett bérleti díj áll rendelkezésre a 2010-es év
maradványként 169.704 Ft. Erről kell nyilatkoznunk, hogy ezt az összeget befogadjuk és hogy
milyen célra szeretnénk felhasználni. Erről is tárgyaltak a Pénzügyi bizottsági ülésen, ezért
átadom a szót a bizottság elnökének.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
Itt főleg a bel-és külterületi utak karbantartását jelöltük meg felhasználási célként.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tehát a képviselő testület felhatalmaz engem, hogy ezt a nyilatkozatot az Ipoly Erdő Zrt-nek
visszaküldjem azzal, hogy az összeget bel-és külterületi utak karbantartására kívánjuk
fordítani. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A javaslatot a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
116/2016.(XI.15.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Ipoly Erdő Zrt.
553910 kódszámú vadászterület 2010. évi fel nem vett bérleti díjának
összegével, azaz 169.704 Ft-tal megemeli a kül- és belterületi utak
karbantartására tervezett keretet.
A testület felkéri a polgármestert, hogy az átcsoportosításra tegyen javaslatot.
Határidő: azonnal, de legkésőbb 2017. február 28.
Felelős: polgármester
-

Srám Andrásné és társa területhasználati kérelme

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ezt a napirendet is tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Az a lényege, hogy a Feketevíz sor út
mellett használnak önkormányzati területet útból, tehát az út sokkal szélesebb, mint az útként
használt terület. Ezeket a területeket a lakók használják és most szeretnék ezt az állapotot
legalizálni oly módon, hogy kimérették a területet. Három kérésük van ezzel kapcsolatban:
hogy hosszú távra, ingyenesen használhassák és hogy vadkerítést helyezhessenek el. A
bizottság két tételben támogatta ezt a kérést, de mivel más lakos is, aki mezőgazdasági
területet használ, fizet 1 Ft/m2 általánosságban elfogadott árat, ezért az a javaslat született,
hogy az ő esetükben is ennyi legyen.
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Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
Itt egy harmadik személy is érintett, szerintünk az ő véleményét is ki kellene kérni ez ügyben.
Mivel 25 évre kérték a terület használatát- ami elég hosszú idő – ezért szeretnénk a bérleti
szerződésbe beleírni, hogy amennyiben ez idő alatt az önkormányzatnak szüksége lesz a
területre, 6 hónap felmondási idővel vissza tudja azt venni, valamint gyümölcsfát se
ültessenek erre a területre.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tehát a bizottság javasolja, hogy a bérleti szerződést ezekkel a feltételekkel, hogy 25 évre, 1
Ft/m2 áron, és 6 hónapos felmondással kössük meg mind a három személlyel. Aki ezzel
egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A bérleti szerződés megkötését a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
117/2016.(XI.15.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a kérelemnek
megfelelően Srám Andrásné és Szabóné Kovács Krisztina részére a vázrajz
szerint kimutatott, általuk használt önkormányzati területet bérbe kívánja adni. A
bérlet 25 évre szól, a bérleti díj összege 1 Ft/m2/év, kerítés elhelyezhető. A
bérleti szerződést úgy kell megkötni, hogy amennyiben az önkormányzatnak
szüksége van a területre, a szerződést fél éves türelmi idővel felmondhatja. A
területre fákat nem lehet ültetni. Szerződés megszűnése esetén a használó köteles
a kerítést saját költségén eltávolítani, vagy a jogi határvonalra áthelyezni.
A testület felkéri a polgármestert, hogy keresse meg a szintén önkormányzati
területet is használó Mészáros Istvánnét és amennyiben a fenti feltételeket
elfogadja, úgy a használatra vonatkozóan a bérleti szerződést vele is kösse meg.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: polgármester
-

KLIK által évi 3 alkalommal ingyenesen engedélyezett tornaterem használat

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A KLIK keresett meg bennünket, hogy a köztünk lévő vagyonkezelési szerződés 3. pontjának
2. bekezdésében az önkormányzat részére évi két alkalommal ingyenesen biztosítja a
tornaterem használatát. Ezt kell testületi határozattal megerősíteni, hogy melyik ez a két
rendezvény. Itt szóba került, úgy tudom, hogy még egy harmadik rendezvény is kerüljön bele
szerződésbe. Átadom a bizottság elnökének a szót.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
A két ingyenes lenne az Őszi vigalom és a Falukarácsony. Szeretnénk egy harmadikat is, amit
egyébre fordítunk, de ez majd menet közben dől el, hogy mi legyen az. Mi tehát háromra
tartanánk igényt. Szeretnénk egy javaslatot tenni a testületnek, hogy a KLIK támogassa a 2 +
1 egyéb rendezvényt.
Zverkó Pál képviselő:
Elmondtam már a bizottsági ülésen is és itt is elmondom, hogy az Őszi vigalom helyett
Szüreti bál részére lenne az egyik alkalom.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Ha rossz idő van, és oda kell vinni másnap is az embereket, akkor nem csak Szüreti bálról van
szó.
Zverkó Pál képviselő
Akkor az már 4 nap, az már elveszi mind a két napot.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Döntsük el, hogy mi legyen az elnevezés, Őszi vigalom, vagy Szüreti bál?
Piroska János képviselő:
Én javaslom, hogy jelezzük a KLIK felé, hogy három rendezvényre tartunk igényt, és ha majd
aktuálissá válnak a rendezvények, akkor nevesítjük azokat.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tehát egyetért a képviselő-testület, hogy jelezzük a KLIK felé, hogy három rendezvényre
szeretnénk ingyenesen igénybe venni a tornatermet, és ezt a rendezvénynaptár elkészülte után
közöljük. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A javaslatot a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
118/2016.(XI.15.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete évente három
rendezvényre kéri biztosítani ingyenesen a tornaterem használatát. A
rendezvények megnevezését és időpontjait a rendezvényterv összeállítását
követően kell közölni a KLIK felé.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
-

Börzsöny Térsége Egyesület tagi kölcsöne

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezt a megkeresést is tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, ezért megkérem a bizottság elnökét, hogy
ismertesse ezt a képviselő-testülettel.
A bizottság elnökének kérésére ezzel kapcsolatban, hogy Piroska János képviselő, bizottsági
tag mondja el az előterjesztést, melyet a bizottság elfogadásra javasol.
Piroska János ismertette a bizottság döntését.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A képviselő- testület elfogadja, hogy a bizottság javaslatára az előterjesztésnek megfelelően a
tagi kölcsön szerződést a képviselő testület nevében aláírhatom.
Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A javaslatot a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
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119/2016.(XI.15.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Börzsöny Térsége Leader Egyesület részére kamatmentes tagi kölcsön formájában
100.000 Ft, azaz egyszázezer Ft összeget biztosít a munkaszervezet működési
költségeinek finanszírozására vonatkozóan azzal, hogy a tagi kölcsön
visszafizetésének legkésőbb 2017. december 31. napjáig meg kell történnie.
Felhatalmazza a polgármestert a tagi kölcsönszerződés aláírására és szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Szórágy Gyuláné polgármester
-

Szlávik és Kollát Kft. árajánlata

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Energetikai szakembertől kaptunk árajánlatot az óvoda és az önkormányzat épületének
energetikai felülvizsgálatára. Erről szintén beszélt a Pénzügyi Bizottság, ezért átadnám a szót
a bizottság elnökének.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
Az óvoda és az önkormányzat fűtési szerződésének módosítása még nincs letisztázva. Piroska
János képviselő megkeresett egy külső szakembert, hogy ennek már a végére érjünk. Ez a
szakember felmérte a területeket. Adott egy árajánlatot, amit a bizottság javasol elfogadásra.
Varga Zoltán képviselő:
Ha megcsinálja ez az úr a felmérést, akkor ebből elméletileg 3 dolog jöhet ki, ugye? Vagy
helyben hagyja azt, ami most van, vagy lehet több, vagy kevesebb.
Piroska János képviselő:
Nem. Elmondom, ha megengeditek. A megkeresésünknek az volt a lényege, hogy mivel nem
tudtunk közel másfél év alatt megállapodni a fűtést szolgáltatóval, a módosításról szülessen
egy olyan megállapodás köztünk, amely mindenki számára láthatóvá teszi, hogy csak annyit
fizetünk, amennyi megilleti a szolgáltatót. Mi itt csak megtakarításról beszélhetünk, több nem
lehet. Segít a szerződés előkészítésében is ez a szakember, amennyiben szükségesnek látjuk.
Készít egy formulát, amit a képviselő-testület előzetesen átnézhet.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Én úgy gondolom, hogy ez az árajánlat teljes mértékben elfogadható.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
A bizottság javasolja ennek az árajánlatnak az elfogadását és kérem a képviselő testületet is,
hogy fogadják el ezt az ajánlatot.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tehát, aki egyetért ennek az árajánlatnak az elfogadásával, kérem, hogy kézfelemeléssel
jelezze.
A javaslatot a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
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120/2016.(XI.15.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Szlávik és Kolláth Kft.
óvoda és községháza energetikával kapcsolatos árajánlatát elfogadja és felkéri a
polgármestert, hogy az ajánlatnak megfelelően a munka elvégzésével a
vállalkozót bízza meg. Az elkészült anyagot terjessze a képviselő testület elé és az
összeg kifizetéséről gondoskodjon a tartalékkeret terhére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
-

Dr. Kovács István iparűzési adó rendelet módosítási kérelme

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A Pénzügyi Bizottság ezt is tárgyalta ülésén, így ismét átadom a szót a bizottság elnökének.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
Hosszasan tárgyaltunk erről, és azt javasoljuk a képviselő-testületnek, hogy ne módosítsa a
helyi iparűzési adóról szóló rendeletet. Az önkormányzat jelenleg is jelentős összeggel
támogatja a háziorvosi-, házi gyermekorvos szolgálatot. A körzeti nővér teljes bér-és
járulékköltségét az önkormányzat fedezi, valamint a gyermekorvosi rendelő fűtését,
takarítását, világítását is.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tehát, egyetért a képviselő- testület azzal, hogy a helyi iparűzési adóról szóló rendelet
változatlan formában a következő évben is fennmarad. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy
kézfelemeléssel jelezze.
Villányi Péterné képviselő:
Személyes érintettség miatt nem szeretnék szavazni.
A javaslatot a testület 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
121/2016.(XI.15.) képviselő-testületi határozata
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete nem kívánja
módosítani a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendeletet, úgy hogy
az egészségügyi vállalkozók részére kedvezményt, vagy mentességet nyújtson.
Az önkormányzat eddig is jelentős összegben támogatja a háziorvosi és a házi
gyermekorvosi szolgálatot azáltal, hogy a körzeti nővér teljes bér és
járulékköltségét az önkormányzat viseli, továbbá a házi gyermekorvosi rendelő
fűtését, takarítását, világítását is.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Villányi Péterné személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.
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-

Idősek karácsonyi csomagja

Szórágy Gyuláné polgármester:
A Szociális bizottság ülésén szóba került az idősek csomagja. Átadnám a szót a bizottság
elnökének.
Kovács Ágnes képviselő, a bizottság elnöke:
64 éven felüliek kapnának idén csomagot és a csomag értéke 2000 Ft. lenne. Az idősek napja
előtt szeretnénk ezt kiosztani.
Szórágy Gyuláné polgármester:
December 14-én lenne az idősek napja. A hagyományokhoz híven egy kis műsort kapnának
az idősek és az óvodai konyhából lenne egy közös vacsora. Aki nem tud eljönni, azokat a
busszal elhoznánk.
Tehát elfogadja a képviselő-testület, hogy idén a 64 év felettieket és a rászorulókat, valamint
intézményi dolgozókat 2000 Ft értékben összeállított csomaggal ajándékozzuk meg
karácsonyra? Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A javaslatot a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
122/2016.(XI.15.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a rendezvénytervben
foglaltaknak megfelelően 2016. december 14-én délután Falukarácsonyt és Idősek
Napját kíván tartani.
A., Felkéri a polgármestert, hogy minden településen lakó 64 év feletti lakost a
rendezvényre hívjon meg, és ott köszöntse őket műsorral és minden megjelentet
lásson vendégül.
B., Felkéri a polgármestert, hogy minden 64 év feletti és fogyatékkal élő személyt
természetbeni juttatásként részesítsen kb. 2.000 Ft értékű ajándékcsomagban
karácsony előtt. A végrehajtás során felmerülő költségeket a rendkívüli települési
támogatásra szánt keretösszegből kell fedezni.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
Kovács Ágnes képviselő, a bizottság elnöke:
Javaslatot tettünk arra is, hogy az óvodások és az iskolások 600 Ft értékben kapnának mikulás
csomagot.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tehát elfogadja a képviselő-testület, hogy az óvodások és az általános iskolások 600 Ft
értékben kapjanak Mikulás csomagot? Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel
jelezze.
A javaslatot a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
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123/2016.(XI.15.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete rendkívüli települési
támogatás természetbeni formájában 600 Ft értékű mikulás csomagban részesít
minden helyi intézménybe járó óvodást és általános iskolást.
A testület felkéri Horváth Erzsébet intézményvezetőt, hogy a határozat
végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: legkésőbb 2016. december 6.
Felelős: Horváth Erzsébet intézményvezető
-

Startmunka program

Szórágy Gyuláné polgármester:
Megkezdődött a következő évre a Startmunka program tervezése. Szóba került, hogy a főteret
újítanánk fel, viacolorral raknánk le, akadály mentesítenénk. 5 főt szeretnénk foglalkoztatni.
2017. március 1-jétől lenne jó és november 30-ig tartana a foglalkoztatás.
Piroska János képviselő:
A temető felé vezető járdát is jó lenne megcsinálni, mert nagyon rossz állapotban van. Az
árkot is meg lehetne szűntetni, így szélesebb is lehetne a járda.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tehát, aki egyetért azzal, hogy 5 fő foglalkoztatását vállaljuk 2017. március 1-jétől november
30-ig, a főtéren a Marton pékségig elvezetve a járda viacolorral történő kirakását, valamint a
temetőnél is a járda kirakását viacolorral, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A javaslatot a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

124/2016.(XI.15.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja a 2017. évi
közfoglalkoztatási startmunka mintaprogram pályázat „Helyi sajátosságokra épülő
közfoglalkoztatás” témában „Nógrádi vár megközelíthetősége kerékpárúttal
kombinált turistaút kialakításával III. ütem” elnevezéssel, ráépülő program
megvalósulással.
A pályázat tartalmazza:
- viacolor járdaépítést a Szondi-, Kodály Zoltán-, Váci-és Mátyás király utcákban.
A pályázat keretében 1 fő kőműves szakmunkás és 4 fő segédmunkás
közfoglalkoztatását biztosítjuk 2017. március 1-től 2017. november 30-ig. A
pályázat összköltsége: 5.882.071 Ft, ebből bér és járulékköltség 4.374.882 Ft,
munka-és védőruházat költsége: 52.769 Ft, munkába járással kapcsolatos utazási
költség: 107.099 Ft, kis értékű tárgyi eszközök: 169.370 Ft, beruházási költségek:
1.177.951 Ft.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Képviselői tiszteletdíj-lemondások

Szórágy Gyuláné polgármester:
A bizottsági ülésen megbeszéltük, hogy mindenki átgondolja, hogy mire szeretné felhasználni
a tiszteletdíját, ennek jött el most az ideje.
A képviselők ezután részletesen megtárgyalták, hogy ki mire szeretné a tiszteletdíját
felajánlani, felhasználni.
A tiszteletdíj lemondásokkal kapcsolatban egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással a következő határozat született:
125/2016.(XI.15.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testület engedélyezi, hogy a
képviselők által lemondott képviselői tiszteletdíjak (járulékkal növelt összegben)
alábbiakban kerüljenek felhasználásra:
A) falubusz templomi járata
- Zverkó Pál
3 havi
85.767 Ft
- Villányi Péterné
1 havi
28.589 Ft
Összesen:
4 havi
114.356 Ft
B)
-

Nagyboldogasszony Alapítvány támogatása karitatív célokra
Zverkó Pál
1 havi
28.589 Ft
Piroska János
7 havi
200.123 Ft
Kovács Ágnes
1 havi
28.589 Ft
Összesen:
9 havi
257.301 Ft

C)
-

Nógrád Várának Megmentéséért Alapítvány támogatása
Zverkó Pál
1 havi
28.589 Ft
Kelemen Gyuláné
1 havi
28.589 Ft
Kovács Ágnes
1 havi
28.589 Ft
Összesen:
3 havi
85.767 Ft

D) Nógrádi Tornateremért Alapítvány támogatása
- Zverkó Pál
1 havi
28.589 Ft
- Kovács Ágnes
1 havi
28.589 Ft
Összesen:
2 havi
57.178 Ft
E) Nógrádi Napraforgó Hagyományőrző és Szociális Egyesület támogatása
- Zverkó Pál
1 havi
28.589 Ft
- Kovács Ágnes
1 havi
28.589 Ft
Összesen:
2 havi
57.178 Ft
F)
-

Óvodai játék vásárlás támogatása
Zverkó Pál
1 havi
Kelemen Gyuláné
1 havi
Villányi Péterné
1 havi
Összesen:
3 havi

28.589 Ft
28.589 Ft
28.589 Ft
85.767 Ft

G) Evangélikus Egyház támogatása
- Villányi Péterné
1 havi

28.589 Ft
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Összesen:

1 havi

28.589 Ft

H) Adventi rendezvény támogatása (gyertya, sátor, egyéb anyag)
- Kelemen Gyuláné
3 havi
85.767 Ft
Összesen:
3 havi
85.767 Ft
I) Iskolai lépcső világítás kialakításához anyagvásárlás
- Kovács Ágnes
3 havi
85.767 Ft
Összesen:
3 havi
85.767 Ft
J) Nógrádi Polgárőr Egyesület támogatása
- Villányi Péterné
2 havi
Összesen:
2 havi

57.178 Ft
57.178 Ft

K) Nógrádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása
- Villányi Péterné
2 havi
57.178 Ft
Összesen:
2 havi
57.178 Ft
Képviselő-testületi tiszteletdíj lemondás összesen: 34 havi: 972.026 Ft
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon, a
felhasználásról számoljon be és átcsoportosításra tegyen javaslatot.
Határidő: azonnal és 2017. február 28.
Felelős: polgármester
Piroska János képviselő:
Nemrégiben Erdélyben jártam, ahol eljutottam egy árvaházba Borszéken. Én az ott élőkön
szeretnék segíteni oly módon, hogy 7 havi tiszteletdíjamról lemondok a Nógrádi
Nagyboldogasszony Alapítvány javára. Az Alapítvány közreműködésével szeretnénk az
árváknak segítő ajándékokat vinni, tartós élelmiszert, mosószereket, tisztálkodási eszközöket,
ruhákat. Ezért kérem, hogy a civil szervezetek számára biztosított 30 órás buszhasználatot
emeljék meg részünkre 48 órára, mert a távolság miatt 30 óra alatt nem tudjuk megjárni az
utat, legalább két napra lenne szükségünk. Ez egy egyedi kérelem az Alapítvány részéről.
December 5-6-ra tervezzük ezt az utat. A tankolást az Alapítvány fizeti.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Képviselő társunk beterjesztése alapján a Nagyboldogasszony Alapítvány szeretné igénybe
venni a falubuszt, amit úgy szabályoztunk le, hogy a civil szervezeteknek 30 órát biztosít az
önkormányzat. Az ő igényük 48 óra. Kérem a képviselő társakat, hogy járuljanak hozzá,
ahhoz, hogy a buszt rendkívüli méltányossági alapon a Nagyboldogasszony Alapítványnak 48
órára és külföldi útra adjuk oda. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A kérést a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta és
az alábbi határozatot hozta:
126/2016.(XI.15.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete engedélyezi, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező gépkocsival Piroska János képviselő 2016.
december 5-6-án a Romániában található Borszékre utazzon és oda adományokat
vigyen a Flüei Szent Miklós Gyermekvédelmi Központba. A testület elfogadja,
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hogy az üzemanyag költséget a felajánlásnak megfelelően a Nagyboldogasszony
Alapítvány viselje, a sofőr útiköltsége az önkormányzatot terheli.
A testület felkéri a polgármestert és Piroska János képviselőt, hogy a határozat
végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester és Piroska János képviselő
-

Adventi előkészület

Szórágy Gyuláné polgármester:
Az adventi előkészületekkel kapcsolatban szeretnék megbeszélést tartani, nem tudom, mikor
lenne alkalmas. Jövő héten hétfőn?
A Szórágy Gyuláné által javasolt időpontot, 2016. november 21-én 17 órát mindenki
elfogadja.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Szeretném, ha itt lenne valaki az óvodától, iskolától, Mónika, énekkarosok közül valaki,
polgárőrség, tűzoltóság, Tündi.
Kelemen Gyuláné röviden ismerteti a tervezett programokat.
19 óra 28 perckor Horváth Erzsébet elhagyja az üléstermet.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tájékoztatom a Képviselő-társakat, hogy az Árpád utcai K-szegély lerakásának Start
munkaprogramja október 31-én lejárt. Munkaerő problémák miatt sajnos nem sikerült a
feladatot megcsinálni, ezért próbáltunk a Pénzügyi Bizottság elnökével, Kelemen Gyulánéval
vállalkozót keresni a befejezéshez. Több heti sikertelen egyeztetés után sikerült a Boltív-Bau
Kft-vel megállapodnunk a szegély lerakásában, amelyhez ők kész beton bedolgozását kérik.
Ehhez kérem a testület hozzájárulását.
A kérést a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta és
az alábbi határozatot hozta:
127/2016.(XI.15.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
A. a Boltív-Bau Kft. 2643 Diósjenő, Haladás u. 33. szám alatti vállalkozással kössön
szerződést az Árpád utca mindkét oldalán K-szegély 783 fm hosszan történő
lerakására. A munka elvégzésének díja 1.982.500 Ft + áfa. A munkát legkésőbb
2016. december 16-ig kell elvégezni.
B. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti munkák elvégzéséhez szükséges 45,5
m3 kész betont 681.200 Ft + áfa összegben vásároljon meg és azt biztosítsa a
munkát végző részére.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti feltételekkel a szerződést
kösse meg és a betont vásárolja meg. A felmerült költségeket a tartalékkeretből kell
fedezni. A testület felkéri a polgármestert, hogy az átcsoportosításról
gondoskodjon.
Határidő: azonnal és 2017. február 28.
Felelős: polgármester
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Napirend utáni hozzászólások:
Piroska János képviselő:
Én még annyit szeretnék mondani, hogy javasolnám, hogy az eddigi szisztéma szerint
működjön továbbra is a helyi újság, annyi módosítással, hogy a felelős kiadó a képviselő
testület. Aki úgy érzi, hogy szeretne ennek az újságnak a munkatársa lenni, jelezze a
polgármester asszony felé.
Hoztam egy szabályzatot az újság működésére, olvassátok át. Ez segítség lehet. A lényeg,
hogy jelenjen meg az újság, mert igénylik az emberek.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ez már idén nem tud megjelenni, nagyon rövid az idő. Már ilyenkor szinte teljesen készen
szokott lenni.
Piroska János képviselő:
Fogjunk össze és bizonyítsuk be, hogy megcsináljuk. Legyen benne fő elemként a szakmai
rész a polgármester falugyűlésen elmondott szövege, legyen benne a két lelkésznek egy rövid
karácsonyi üzenete, egy vers, néhány fotó stb.
Nyilas Kálmánné a Nógrádi Napraforgó Hagyományőrző és Szociális Egyesület elnöke :
Szeretném megköszönni Kovács Ágnes képviselőasszonynak és Zverkó Pál képviselő úrnak
a Napraforgó Egyesület támogatását.
Az adventi megbeszélésre nem tudok eljönni, de a falukarácsonyi készülődésben a
Napraforgó Egyesület is szeretne részt venni.
Pintér Ferenc érdeklődő állampolgár:
A Balassagyarmati Törvényszék bejegyezte a Nógrádiak Nógrádért Egyesületet. Most már mi
is törvényesen civil szervezetnek minősülünk. Mi is rész kívánunk venni majd az adventi
készülődésben.
Dr. Kovácsné Balogh Mónika érdeklődő állampolgár:
A Nógrád Várának Megmentéséért Alapítvány nevében szeretném megköszönni a felajánlott
tiszteletdíjakat.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Korábban beszélgettem a polgármester asszonnyal a tóról. Azt szeretném megkérdezni, hogy
beszéltél-e a Gödöllői Vízgazdálkodási Társulattal ez ügyben?
Szórágy Gyuláné polgármester:
A vezető utánanéz, hogy ilyen vállalkozási tevékenységhez ki az, akit ajánlani tudna.
Piroska János képviselő:
Egyszer említetted, hogy vannak használaton kívüli könyveink. Lehetne abból ezeknek az
árva gyerekeknek vinni?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Persze! Természetesen.
Zverkó Pál képviselő:
A jelenlegi állapoton segítene, ha nem történne meg még egyszer az az eset, ami péntek
délután történt, hogy az emléktábla avatás utáni programmal kapcsolatban ki kellett volna
kérned a képviselők véleményét. Többet nem akarok én erről mondani.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Én meg csak annyit szeretnék mondani, hogy örülök, hogy van a faluban olyan hely, ahová
bárkit, bármikor meg lehet hívni. Én büszke vagyok arra a helyre.
Zverkó Pál képviselő:
Nem biztos, hogy bárkit meg lehet hívni, mert jól tudjuk, hogy ha valaki nem eszik szárnyast,
akkor nem rakok elé csirkét. Nem segített a helyzeten ez a dolog, te is tudod. Ha azt akarjuk,
hogy a bajban együtt legyünk, akkor a jóban is legyünk együtt.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Én is ezt szerettem volna, de ez a második alkalom, hogy a meghívásomat nem fogadtátok el.
Hívtalak titeket a várjátékok után a Bélához is, de nem jöttetek el.
Zverkó Pál képviselő:
Beszéljünk erről is? Ha veszteséges volt a várjátékok, akkor honnan volt még erre is pénz?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezt nem a várjátékok pénzéből finanszíroztam. Ezt én saját magam finanszíroztam
személyesen. Ennek ellenére sem fogadtátok el a meghívást. Többet nem fogok erőlködni. Én
próbáltam mind a két helyi vállalkozást támogatni azzal, hogy odaviszek egy csapatot, hogy
jól érezze magát, de nem jöttetek el.
Zverkó Pál képviselő:
Úgy ítéltük meg, hogy nincs rá szükség. Attól ez a várjátékokon való részvételünket nem
csorbítja.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Csak az én tekintélyemet csorbítja, hogy arra sem méltatnak a képviselő társaim, hogy
leüljenek velem egy asztalhoz.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Nem erről van szó. Ezen a rendezvényen én sem tudtam megjelenni, mivel dolgoztam, amit
neked is jeleztem. Aki dolgozik, az 11 órára nem biztos, hogy el tud jönni. Itt akartam lenni,
de a munkám nem engedte meg.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Én arról nem tehetek, hogy az atya akkorra szervezte az egészet.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Úgy is lehet szervezni egy pikniket, hogy szólsz a képviselőknek, hogy hozzanak fazekat,
húst, italt stb. lemegyünk a tóhoz és nem kerül egy fillérbe sem. Így is kialakulhat egy
közösség. Erről is szólhat egy együttlét, nem csak az elegáns helyen való megjelenésről.
Ráadásul ott, ahol nem is látnak szívesen. Ahhoz menjek vendégeskedni, aki a falugyűlésen is
provokált mindenkit.
Még az Őszi vigalomról annyit szeretnék mondani, hogy örülök, hogy jól sikerült, de az
rosszul esett, hogy nem lett feladat osztva rám. Ott voltam mind a két nap, vártam.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az elmúlt évben díszítettétek a kocsikat. Aki már egyszer csinálta ezt, annak miért kell
minden alkalommal ugyanazt elmondani?
Kelemen Gyuláné képviselő:
Úgy éreztem, mintha teljesen ki lennénk söpörve.
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Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ez nem igaz. Előtte volt megbeszélés, hogy ki, miben tud segíteni. Szerintem te akkor nem
voltál itt, nem tudtál eljönni. Ez egyébként úgy működik, hogy odajössz hozzánk és
megkérdezed, hogy miben tudsz segíteni.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Legközelebb megyek, még ha el is löknek, akkor is.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Soha, senki nem volt még elküldve, hiszen minden segítő kézre szükség van ilyenkor.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Fogok is menni, amikor csak tudok. Nekem egy célom van, hogy ebben a faluban egység
legyen. Én megjelenek minden rendezvényen és olyan gyűléseken is, ahol kényes dolgokat
kell megvitatni. Például itt van ez az energetikai dolog. Rajtunk, a négy képviselőn kívül nem
érdekel senkit, hogy ez a fűtés le legyen rendezve. Itt a két képviselőre gondolok.
Villányi Péterné képviselő:
Amikor a Kristóf itt volt, akkor én is itt voltam. Legutóbb nem tudtam eljönni. Nem azért
mert nem érdekel, de nem tudtam eljönni és ezt jeleztem a polgármester asszonynak.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Aki nem volt itt, semmiről nem maradt le. Az volt a cél, hogy adjon egy írásos ajánlatot az
energetikus, amit a képviselő-testület el tud fogadni, hogy tovább tudjunk lépni.
Varga Zoltán képviselő:
Nem szándékosságból nem voltam itt én sem akkor. Egy biztosítással kapcsolatos dolgot
kellett aznap elintéznem.
Miután egyéb kérdés, észrevétel nem volt, Szórágy Gyuláné polgármester megköszönte az
aktív részvételt és az ülést 19 óra 50 perckor berekesztette.
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