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

Nógrád Község Képviselő-testületének 2017. december 12-én, Nógrádon
megtartott üléséről.

Ülés helye:

Községháza Nógrád

Jelen vannak:

Szórágy Gyuláné polgármester
Piroska János alpolgármester
4 fő képviselő: Kelemen Gyuláné, Kovács Ágnes, Villányi Péterné, Zverkó Pál
Árpásné Schlenk Judit jegyző
Baloghné Budai Krisztina jegyzőkönyvvezető

Érdeklődő:

Dr.Kovács István háziorvos

Napirend előtt:
1. Közmeghallgatás
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Napirendek:
1. Reklámelhelyezésről szóló rendelet megalkotása és a Települési Arculati Kézikönyvvel
kapcsolatos normatív határozat meghozatala
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
2. Fogászati ügyeletről, feladatellátási szerződés elfogadása és az egészségügyi alapellátások
körzeteiről szóló önkormányzati rendelet kiegészítése
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
3. 2018. évi munkaterv
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
4. 2018. évi rendezvénynaptár
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
5. Egyebek
Napirend utáni hozzászólások
Hozott határozat: 122/2017.(XII.12.) – 130/2017.(XII.12.) képviselő-testületi határozat
Hozott rendelet volt:
12/2017.(XII.13.) reklámelhelyezésről szóló önkormányzati rendelet
13/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelet az alapellátások egészségügyi körzeteiről szóló
11/2016.(XII.21.) számú rendelet kiegészítéséről
Zárt ülés nem volt.
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Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Nógrád Község Képviselő-testületének 2017. december 12-én, Nógrádon
megtartott üléséről.

Ülés helye:

Községháza Nógrád

Jelen vannak:

Szórágy Gyuláné polgármester
Piroska János alpolgármester
4 fő képviselő: Kelemen Gyuláné, Kovács Ágnes, Villányi Péterné, Zverkó Pál
Árpásné Schlenk Judit jegyző
Baloghné Budai Krisztina jegyzőkönyvvezető

Érdeklődő:

Dr. Kovács István háziorvos

Szórágy Gyuláné polgármester üdvözölte az alpolgármestert és a megjelent képviselőket, elmondta,
hogy Varga Zoltán alpolgármester betegség miatt nem tud részt venni az ülésen A jelenléti ív alapján
megállapította, hogy az ülés határozatképes, így azt 16 óra 28 perckor megnyitotta.
A polgármester javaslatot tett két jegyzőkönyv hitelesítőre Kelemen Gyuláné és Villányi Péterné
képviselők személyében. A javasolt személyeket kérdésre a testület egyhangúlag elfogadta.
Elmondta a képviselőknek, hogy az Egyebek napirendi pont keretében milyen alpontokat javasol
megtárgyalni. A polgármester ezután javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendi pontok
megtárgyalására. Kéri a napirendek közé felvenni a fogorvosi ügyeletellátásra vonatkozó feladatellátási
szerződés megtárgyalását és azzal kapcsolatosan a rendelet módosítását. A javasolt napirendek
megtárgyalásával a testület egyhangúlag egyetértett.
Napirend előtt:
1. Közmeghallgatás
Szórágy Gyuláné polgármester üdvözölte dr. Kovács István háziorvost, érdeklődő állampolgárt és kérte,
mondja el kérdéseit, észrevételeit.
Dr. Kovács István háziorvos felolvassa a polgármesternek, és a képviselő-testületnek címzett levelét,
melyben leírja észrevételeit, véleményét egy olyan pályázatról, melyből - úgy gondolja - ingyen fel
lehetett volna újítani a község felnőtt orvosi rendelőjét, és nehezményezi, hogy ez a pályázat nem lett
benyújtva. Elmondása szerint viszont a polgármester asszony úgy döntött, hogy „Erre nincs szükség.
Szerinte erre úgy sincs szükség, hogy a felújítás költségeinek 100%-át Uniós támogatás fedezné”.
Szórágy Gyuláné polgármester ezekre a szavakra az alábbiakat reagálta: Ezt Doktor Úr én kikérem
magamnak! Ne tessék haragudni, de miből tetszik ezt feltételezni?! Mélységesen felháborodok, hogy
ilyen fogalmazást tettszett alkalmazni!
Miután dr. Kovács István felolvasta a levelet, megkéri Szórágy Gyuláné polgármestert, hogy válaszoljon
a levélben feltett kérdésekre.
A levél a jegyzőkönyvhöz csatolva.
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Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Mivel mindez már egy éve történt, ennek utána kell néznünk. Jó lett volna, ha a Doktor úr időben
elküldi nekünk ezt a levelet, hogy fel tudott volna készülni a polgármester asszony.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Nekem 15 napom van arra, hogy megadjam a választ a Doktor úr kérdéseire, úgyhogy 15 napon belül
ezt meg is fogom tenni. Én úgy emlékszem, hogy a pályázatnál kizáró ok volt az, hogy aki már
korábban ÉMOP-os akadálymentesítésre vonatkozó pályázat keretében felújította az orvosi rendelőjét,
azt már ebbe a pályázatba nem tehetjük bele.
Dr. Kovács István háziorvos:
És az energetikai korszerűsítéssel mi a helyzet?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Azt nem tudom pontosan, meg kell néznem.
Dr. Kovács István háziorvos:
Amióta én itt vagyok Nógrádon mondom, hogy az orvosi rendelő épületének gyakorlatilag nincs
szigetelése. Most ment tönkre a kazánunk, amit saját költségemen fogok kicserélni, pedig az
önkormányzat feladata lenne. Rövid időn belül a gázkazánt is cserélni kell majd, mert elöregedett.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ön is nap, mint nap találkozik a képviselőkkel, rákérdezhetett volna erre a pályázatra.
Dr. Kovács István háziorvos:
A feleségem gyakran érdeklődött ez ügyben, de mindig lepasszoló választ kapott. Remélem, a jövőben
lesz még ilyen pályázat és ezúton is kérem Önöket, hogy szíveskedjenek pályázni. Az nyilvánvaló, hogy
az orvosi rendelő és szolgálati lakás épületének felújítása (szigetelés, kazáncsere, tetőfelújítás)
elengedhetetlen.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Meg kell nézni, hogy milyen lehetőségek voltak a pályázatnál. Természetesen fontos, hogy minden
önkormányzati épület rendben legyen, fel legyen újítva. Kiemelném az orvosi rendelőt, a Művelődési
házat és az Öregek otthonát is.
Kovács Ágnes képviselő:
Én azt javasolnám, lehetne olyan személy az önkormányzatnál, aki figyeli időnként a pályázati
kiírásokat. Az iskolai pályázatra mi is véletlenül találtunk rá, és sokat küzdöttünk, míg sikerült
benyújtani.
Szórágy Gyuláné polgármester:
De nem énvelem harcoltatok?! Mert a Doktor úr leveléből arra következtetek, hogy én akadályoztam
meg a pályázat benyújtását!
Dr. Kovács István háziorvos:
Én arra próbáltam utalni, hogy az e-mail, amit küldtem, a képviselőknek is címeztem, de hozzájuk
valamiért nem jutott el, megragadt a polgármester asszonynál.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezt meg kell néznem, mert nem vagyok biztos abban, hogy nem továbbítottam az e-mailt. Úgy
gondolom, hogy én is és a képviselő-testület is pozitívan álltunk Doktor úr kéréseihez.
Dr. Kovács István háziorvos:
Ehhez nem, mert erről nem tudtak a képviselők.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
15 napon belül utána nézek ennek és válaszolni fogok a Doktor úrnak.
Zverkó Pál képviselő:
Ha meglesz a válasz, ismét jöjjünk össze, és beszéljük meg a továbbiakat. Én még azt javaslom, hogy a
pénzügyi bizottsági üléseken is készüljön video-felvétel, hiszen szinte mindent ott beszélünk meg, a
testületi üléseken már csak határozatot hozunk a témákban, nem fejtjük ki bővebben, így a falu
semmiről sem tud. Nincs takargatnivalónk a falu előtt.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ebben az esetben viszont teljesen felesleges bizottsági ülést tartani, mehet minden napirend a testületi
ülésre.
Zverkó Pál képviselő:
Visszatérve még az Émászos dologra, ez teljesen jogtalan (itt a karácsonyi világítással kapcsolatos plusz
kérésről van szó). Végig mentem sok Nógrád megyei településen és sehol sem láttam áramvédő
kapcsolót. Miért nem helyezi ez az Émász ezeket a saját lámpáira?!
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az Émász alvállalkozóknak adta ki ezeket teljes egészében. Az alvállalkozó telefonszáma megvan
nekem, megkérhetlek arra, hogy vedd fel vele a kapcsolatot és beszélj vele?
Zverkó Pál képviselő:
Persze! Holnap beszélek vele.
A napirendhez kapcsolódó egyéb kérdés, észrevétel nem volt, így Szórágy Gyuláné polgármester 17 óra
10 perckor lezárta a közmeghallgatást.
Dr. Kovács István háziorvos 17 óra 10 perckor elhagyja az üléstermet.
2.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A napirendhez szeretném tájékoztatásul elmondani, hogy a héten két építési telekre kötjük meg a
szerződést, kettőre pedig majd januárban.
Amennyiben nincs más kérdés, észrevétel a lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban, szavazásra
teszem: aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató jelentést, kérem,
hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót, és a következő határozat született:
122/2017.(XII.12.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási kötelezettséget
megszünteti:
112/2017(XI.28.); 113/2017(XI.28.); 114/2017(XI.28.); 115/2017(XI.28.);
116/2017(XI.28.); 117/2017(XI.28.); 118/2017(XI.28.); 119/2017(XI.28.);
120/2017(XI.28.); 121/2017(XI.28.);
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A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolási kötelezettség megszüntetését a
nyilvántartáson vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Napirendek:
1.

Reklámelhelyezésről szóló rendelet megalkotása és a Települési Arculati Kézikönyvvel
kapcsolatos normatív határozat meghozatala
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Már említettem korábban a testületnek, hogy a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása hosszas
folyamat, aminek több lépese van. A partnerségi egyeztetésről szóló rendeletet már elfogadtuk, ezután
történt egy egyeztetési fázis. Egyelőre észrevétel még nem érkezett a megadott elérhetőségekre, de ez
nem baj, mert lesz még lehetőség erre. Most egy második fázisban vagyunk. Ez a reklámelhelyezésről
szóló rendelet be fog majd épülni a kézikönyvbe, először tehát ezt kell elfogadni. Így eleget teszünk a
törvényi felkérésnek és az 1 M Ft-ot az idei évben fel tudjuk használni.
A jegyző elmondja továbbá, hogy a képviselőknek kiküldött Településképi Arculati Kézikönyv minta
elsősorban a falusias képet helyezi előtérbe. Az önkormányzatoknak helyben kell majd leszabályozni,
hogy milyen magasságú-, milyen formájú-, milyen színű épületek építését engedélyezi településén.
A képviselő-testület röviden véleményezte a kézikönyvben leírtakat, a túlzott szabályozást nem tartják
helyesnek.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a
rendelettervezetet és ezzel megalkotta a reklámelhelyezésről szóló 12/2017.(XII.13.) önkormányzati
rendeletét.
A rendelet és tervezet szó szerint megegyezik.
A rendelet egy példánya a jegyzőkönyvhöz csatolva.
A testület ezzel egyidejűleg egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással egyetértett a
munkaközi dokumentációban foglaltakkal, valamint azzal, hogy a Konszenzus Pannónia Zrt. folytassa
le a véleményezési eljárást és utána készítse el a végleges Települési Arculati Kézikönyvet, és a
következő határozatot hozta:
123/2017.(XII.12.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a bemutatott Településképi
Arculati Kézikönyv munkaközi dokumentációjában foglaltakkal egyetért, így azt
előzetesen elfogadja.
Felkéri a Megbízott Konszenzus Pannónia Zrt.-t a vonatkozó kormányrendelet szerinti
véleményezési eljárás lefolytatására és a beérkezett véleményeket figyelembe véve a
Településképi Arculati Kézikönyv véglegesítésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítéséhez kapott állami támogatás elszámolása
miatt az elkészítés tárgyában kötött Tervezési Szerződés szerinti díjak legkésőbb
2017.december 31-ig való kifizetéséről.
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Határidő: értelemszerű
Felelős: jegyző
17 óra 25 perckor megérkezik Piroska János alpolgármester.
2.

Fogászati ügyeletről, feladatellátási szerződés elfogadása és az egészségügyi alapellátások
körzeteiről szóló önkormányzati rendelet kiegészítése
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A fogászati ügyelet biztosítása a helyi önkormányzat feladata. Ez ügyben többször megkerestük a
Semmelweis Egyetemet, hiszen hozzánk legközelebb Salgótarjánban és Budapesten van ilyen ellátás és
nekünk a budapesti sokkal megfelelőbb több szempontból is. Ha megkötjük a feladatellátási szerződést,
akkor az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati rendeletünket is ki kell egészíteni
a fogorvosi ügyeleti ellátás biztosításával.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a
rendelettervezetet és ezzel megalkotta az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló
11/2016(XII.21.) számú önkormányzati rendelet kiegészítéséről szóló 13/2017.(XII.13.)
önkormányzati rendeletét.
A rendelet és tervezet szó szerint megegyezik.
A rendelet egy példánya a jegyzőkönyvhöz csatolva.
A testület ezzel egyidejűleg egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással felhatalmazta
a polgármestert a feladatellátási szerződés aláírására és a következő határozatot hozta:
124/2017.(XII.12.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelő
tartalommal elfogadja a Semmelweis Egyetem (Fogorvostudományi Karával) kötendő
fogorvosi ügyeletére vonatkozó feladatellátási szerződést.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződés aláírásáról és folyamatos
betartásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
3.

2018. évi munkaterv
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ennek keretében szoktuk ütemezni, hogy mikor legyenek a testületi ülések, melyek azok a kötelező
napirendi pontok, amelyeket tárgyalni kell. Ha most van olyan igény, amit szeretnétek majd tárgyalni,
azt bele tudjuk írni, vagy majd menet közben, ahogy az élet hozza.
Kovács Ágnes képviselő:
Én javaslom, hogy a fűtési szerződés tárgyalását vegyük fel januárban a napirendek közé.
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Kelemen Gyuláné képviselő:
Én szeretnék olyan napirendi pontot javasolni a márciusi testületi ülésre, hogy pályázati tájékoztató a
benyújtott, elnyert, elutasított pályázatokról.
Zverkó Pál képviselő:
Legyen májusban várjátékok előkészítésével foglalkozó napirend.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A Tankerülettel szerződés újratárgyalását is írjuk be még májusra a tárgyalandó napirendek közé.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Október végére betervezhetnénk a falugyűlést.
A testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta az elhangzott
kiegészítésekkel a 2018. évi munkatervet és a következő határozat született:
125/2017.(XII.12.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2018. évi munkatervet az
alábbiak szerint fogadja el.
JANUÁR 30. (kedd) 1700
1. 2018. évi költségvetés előkészítése
2. 2018. évi rendezvénynaptár
3. WC üzemeltetés
4. A fűtési szerződés felülvizsgálata
5. ………………………………………………………………………………………………
FEBRUÁR 27. (kedd) 1700
1.
2.
3.
4.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet megtárgyalása, jóváhagyása
Nógrád Község Önkormányzata közbeszerzési tervének megtárgyalása és elfogadása
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
MÁRCIUS 27. (kedd) 1700

1. Tájékoztatás kérése a háziorvos, házi gyermekorvos és a védőnői szolgálat tevékenységéről
2. Pályázatokról tájékoztatás
3. …………………………………………………………………………………………….
ÁPRILIS 24. (kedd) 1800
1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet
megvitatása, elfogadása
2. Civil szervezetek működési támogatás pályázatának elbírálása
3. …………………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………………………..
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MÁJUS 29. (kedd) 1800
1.
2.
3.
4.
5.

Beszámoló a gyermekek helyzetéről (2017. év)
Beszámoló a közös hivatal 2017. évi munkájáról
Helyi adórendeletek és a talajterhelési díjról szóló rendelet hatályosulása
Várjátékok előkészítése
…………………………………………………………………………………………...
AUGUSZTUS 28. (kedd) 1800

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tájékoztatás az oktatási intézmények tanévkezdéséről
Beszámoló az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról
BURSA HUNGARICA pályázathoz csatlakozás és feltételeinek megtárgyalása
Őszi Vigalom előkészítése
Tankerülettel szerződés újratárgyalása
………………………………………………………………………………..
OKTÓBER 30. (kedd) 1700

1. Beszámoló a bizottságok munkájáról
2. ………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………….
NOVEMBER 27. (kedd) 1700
1. Közmeghallgatás
2. ……………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………..
DECEMBER 11. (kedd) 1700
1.
2.
3.
4.
5.

2019. évi élelmezési norma és térítési díj rendelet megtárgyalása és elfogadása
2019. évi munkaterv megtárgyalása
2019. évi rendezvénynaptár
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

Falugyűlés várható időpontja: 2018. október.
A testület felkéri a polgármestert, hogy az üléseket fentieknek megfelelően hívja össze.
A testület felkéri a polgármestert, és a jegyzőt, hogy a testület munkáját a munkatervben
foglaltaknak megfelelően szervezzék és az előterjesztések elkészítéséről gondoskodjanak.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester és jegyző
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4.

2018. évi rendezvénynaptár
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ebbe a rendezvénynaptárba azok a rendezvények kerültek bele, amelyeket az önkormányzat szervez. A
korábbi években ezt megküldtük véleményezésre a civil szervezeteknek.
Kelemen Gyuláné képviselő:
A civil szervezetek főzőversenyét mi szoktuk rendezni?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Én szoktam szervezni, de ott ők saját pénzükből főznek.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Nem lehetne ezt az eseményt és az Őszi vigalmat összevonni? Az Őszi vigalom másnapján a civilek
főznének a vendégeknek, fellépőknek.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Megkérdezzük a civil szervezeteket, hogy mit szólnak hozzá.
A testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással javasolta véleménykérésre
kiküldeni a 2018. évi rendezvénynaptárt a civil szervezeteknek és a következő határozatot hozta:
126/2017.(XII.12.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2018. évi rendezvénynaptárat
véleményeztetni kívánja a településen élő Civil Szervezetekkel. A testület felkéri a
polgármestert, hogy a tervezetet az érintetteknek küldje meg. Kérje ki a véleményeket
arról is, hogy a Civil Szervezetek Napja (főzőverseny) az Őszi vigalom másnapján legyen
megtartva, a civilek itt főznének a fellépőknek, vendégeknek.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett véleményeket a következő testületi
ülésen ismertesse.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
5.
-

Egyebek
A vár jogi helyzete

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Megküldtem nektek a Nemzeti Vagyonkezelőnek azt a levelét, amelyet válaszul kaptam arra, hogy
kértük, járuljanak hozzá a várral kapcsolatos költségekhez. Ebben leírták – amit már eddig is tudtunk –
hogy az önkormányzat kezelői jogát nem lehet vagyonkezelői jognak tekinteni. A vagyonkezelői jog
fizetési kötelezettséggel jár. Viszont abban az eseten, ha közfeladatot lát el az önkormányzat azon az
ingatlanon, amire vagyonkezelési szerződést köt, akkor mentesíteni lehet a fizetési kötelezettség alól.
Ehhez egy nyilatkozatot kell küldenünk a Nemzeti Vagyonkezelőnek.
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A polgármester ismertette az elküldendő nyilatkozat tartalmát.
A testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a nyilatkozat
megküldését a Nemzeti Vagyonkezelő részére és a következő határozatot hozta:
127/2017.(XII.12.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
vár vagyonkezelése kapcsán a vagyonkezelési díjfizetési kötelezettség alóli
mentesüléshez adja meg a szükséges nyilatkozatot, melyben Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a (1) bekezdés 1, 7, 13,
pontjaiban meghatározott közfeladatok ellátására hivatkozzon. A nyilatkozat
megküldéséről a testületnek számoljon be.
Határidő: következő ülés
Felelős: polgármester
-

MÁV kezdeményezése bérleti szerződés felmondására

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A MÁV felmondta a bérleti szerződésünket minden indoklás nélkül. Valószínű, hogy elbontják a
raktárépületet.
Piroska János alpolgármester:
Egy nagyon régi fotót kell keresnünk, amelyen rajta van a raktárépület. El kell mondani, hogy nekünk ez
egy történelmi környezet, hozzátartozik a falu összképéhez és ezzel kell indokolnunk, hogy miért nem
engedjük az épület elbontását, miért ragaszkodunk hozzá. Szeretnénk, ha az önkormányzat tulajdonába
kerülhetne az épület. Védetté kell nyilvánítani, ha ez még eddig nem történt meg. Sőt! A korábbi
ígéretüket sem teljesítették, miszerint rendben tartja a MÁV azt a területet és a veszélyes talpfákat sem
szállították el onnan.
A jegyző bemutatta azt a rendeletet, melyben benne foglaltatik, hogy az említett épületek 2009-től
védelem alá vannak helyezve.
A testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással nem járul hozzá a raktárépület
elbontásához és a következő határozatot hozta:
128/2017.(XII.12.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy írjon
levelet a MÁV illetékeseinek, hogy az önkormányzat nem járul hozzá a bérleti szerződés
felmondásához, hozza az illetékesek tudomására, hogy a MÁV épületegyüttes védelem
alatt áll, az nem bontható el.
A kapott válaszról a testületnek számoljon be.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
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-

Fa szakértő felkérése szakvélemény elkészítésére

Szórágy Gyuláné polgármester:
Találtunk egy másik szakértőt, aki 6.000 Ft + Áfa díjért ad szakvéleményt azokról a fákról, amiket ki
szeretnénk vágni.
A képviselők elmondták javaslataikat, hogy mely fák azok, amiket ki kellene vágni mind a Mikszáth
utcában, mind pedig a temetőben. Az Öregotthon előtti meggyfák szintén veszélyesek.
A testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással felhatalmazza a polgármestert
fa szakértői szakvélemény elkészítésére és a következő határozatot hozta:
129/2017.(XII.12.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
kérjen szakvéleményt azokról a fákról, amelyekkel kapcsolatban lakossági bejelentés
érkezett, vagy probléma merült fel.
A szakvéleményt ismertesse a testülettel.
Határidő: 2018. január 30.
Felelős: polgármester
-

Képviselői tiszteletdíj-lemondások

Kelemen Gyuláné képviselő:
Én egy havi tiszteletdíjamat felajánlom a karácsonyi díszvilágítás cseréjére, az egy havit, ami maradt,
jövőre szeretném majd felhasználni.
Kovács Ágnes képviselő:
Én kéthavi tiszteletdíjat ajánlok fel a Nógrádi Nagyboldogasszony Alapítványnak év végi szociális
adományozás céljára. 3 havi tiszteletdíjat pedig átviszek jövőre.
Az ismertetett tiszteletdíj lemondásokat a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozat születetett:
130/2017.(XII.12.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testület engedélyezi, hogy a képviselők
által lemondott képviselői tiszteletdíjak (járulékkal növelt összegben) alábbiakban
kerüljenek felhasználásra:
A)
-

B)
-

Karácsonyi díszvilágítás támogatására
Kelemen Gyuláné
1 havi
Összesen:
1 havi

28.589 Ft
28.589 Ft

Nógrádi Nagyboldogasszony Alapítvány támogatására
Kovács Ágnes
2 havi
57.178 Ft
Összesen:
2 havi
57.178 Ft
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Képviselő-testületi tiszteletdíj lemondás összesen: 3 havi: 85.767 Ft
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon, a
felhasználásról számoljon be és átcsoportosításra tegyen javaslatot.
Határidő: azonnal és 2018. február 28.
Felelős: polgármester
Napirend utáni hozzászólások:
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az Erdészeti Hatóságtól megjött a fakivágási engedély a vár körüli fákra vonatkozóan. Javaslom, hogy
három vállalkozótól kérjünk be majd árajánlatot a fák kivágására.
A temetői kerítéshez már megvettük az anyagot, betonoszlopokat, dróthálót, vascsövet, sódert,
cementet, ezek összesen 171.534 Ft-ba kerültek.
Kelemen Gyuláné képviselő:
A Lévai Richárd elfogadta a régi ravatalozó bérleti díjának összegére tett javaslatot?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Igen, elfogadta. Mivel tavasszal kezdené csak el a munkát kéri, hogy csak akkor kössük meg a bérleti
szerződést.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Az infoponttal mi a helyzet? Az már a mi tulajdonunk?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Még a papírmunkák folynak. A wc használati szerződésről a januári testületi ülésen szeretnék beszélni.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Van egy olyan önkormányzati tulajdonban lévő pince a vároldalban, aminek nincs ajtaja, azt is meg
kellene csinálni.
Kovács Ágnes képviselő:
A szociális tűzifát mikor szállítják, mert már többen kérdezték tőlem?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az erdészettől függ, mert az utak nem teszik lehetővé, hogy le tudják hozni az erdőből.
Piroska János alpolgármester:
Mivel én nem voltam itt az ülés első részében, amikor a Települési Arculati Kézikönyv megtárgyalása
volt napirenden, ezért ezzel kapcsolatban lenne néhány gondolatom. Ez a könyv a megyéről szól. Tehát
én értem a logikát, miszerint ők ajánlást adnának az itt élő embereknek ahhoz, hogy a helyi építészet
területén milyen dolgokat helyezzenek előtérbe, hogy a falu arculata illeszkedjen a megye arculatához
is. Én úgy gondolom, hogy településünk arculatát belátható időn belül nem lehet megváltoztatni. Az
építő igénye és pénztárcája határozza majd meg véleményem szerint, hogy milyen épület kerül majd a
telekre. Egy 21. századi embertől nem lehet elvárni, hogy a 18. századi struktúrákat vegye vissza. Ez
jogokat sérthet. Próbáljuk meg a realitást is szem előtt tartani. Tegyenek ebbe a könyvbe egy jelen
helyzetet ábrázoló Nógrád-képet és arra tegyenek ajánlást, hogy az elkövetkezendő időkben milyen
építészeti megoldásokat helyezhetnek előtérbe, amelyek történelmileg is illeszkednek a községbe.
Szórágy Gyuláné polgármester:
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Nyilvános fórumok lesznek meghirdetve, ahol mindenki elmondhatja majd a véleményét, hogy hogyan
képzeli el a település arculatát.
Kovács Ágnes képviselő:
A tó-pályázat hogy áll jelenleg?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Legutóbb azt írta a pályázatíró, hogy 90%-ban készen van. Tudomásom szerint december 20-ig kell
beküldeni.
Kovács Ágnes képviselő:
Az energetikai szakértőt sikerült elérni?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Sajnos nem. Sem a telefonos megkeresésre, sem az e-mailekre nem reagál.
Zverkó Pál képviselő:
Megkeresett egy lakó a Szondi utcából azzal a problémával, hogy egy vezeték lóg az utcában.
Megígértem neki, hogy megnézem, de akkor rám sötétedett, azóta nem tudtam elmenni oda. Azt
mondta, hogy jelezte ezt a hibát az önkormányzatnál is. Sikerült megoldani a problémát?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Sajnos mi nem tudjuk megállapítani, hogy melyik szolgáltató vezetékéről van szó. Azt lehet tenni, hogy
bejelentjük a 112-re és majd ők kinyomozzák, hogy melyik szolgáltatóé a vezeték.
Elhangzott, hogy levelet kell írni a szolgáltatónak, gondoskodjanak, hogy ne legyenek lógó vezetékek.
A képviselők röviden egyeztették egymással advent 4. hetének programját, eseményeit.
Miután egyéb kérdés, észrevétel nem volt, Szórágy Gyuláné polgármester megköszönte az aktív
részvételt és az ülést 18 óra 40 perckor berekesztette.

k.m.f.

Szórágy Gyuláné
polgármester

Kelemen Gyuláné
jegyzőkönyv hitelesítő

Árpásné Schlenk Judit
jegyző

Villányi Péterné
jegyzőkönyv hitelesítő
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