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

Nógrád Község Képviselő-testületének 2017. január 31-én, Nógrádon
megtartott üléséről.

Ülés helye:

Községháza Nógrád

Jelen vannak: Szórágy Gyuláné polgármester
Varga Zoltán alpolgármester
3 fő képviselő: Kelemen Gyuláné, Kovács Ágnes, Zverkó Pál
Árpásné Schlenk Judit jegyző
Baloghné Budai Krisztina jegyzőkönyvvezető
Érdeklődők: Bera Lászlóné, Lestyán József, Zsámberger Mihály
Napirend előtt:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Napirend:
1. Nógrád község 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
2. Nógrád Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelet megtárgyalása,
jóváhagyása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
3. Nógrád Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása és a
bizottságok személyi összetételének megtárgyalása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
4. Civil szervezetek működési támogatás pályázat feltételeinek megtárgyalása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
5. Nógrád Község Önkormányzata 2017. évi munkaterv megtárgyalása, jóváhagyása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
6. Nógrád Község Önkormányzata 2017. évi rendezvény naptár megtárgyalása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
7. Polgármester, alpolgármesterek illetménye, költségtérítése
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
8. Külterületi mezőgazdasági helyi utak fejlesztése pályázat
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

2
9. I. világháborús emlékmű felújítási pályázat
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
10. Egyebek
Napirend utáni hozzászólások
Hozott határozat: 1/2017.(I.31.) – 19/2017.(I.31.) képviselő-testületi határozat
Hozott rendelet volt: 1/2017.(II.1.) önkormányzati rendelet a 2016. évi költségvetésről szóló
1/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
2/2017.(II.1.) önkormányzati rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról
Zárt ülés nem volt.
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Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Nógrád Község Képviselő-testületének 2017. január 31-én, Nógrádon
megtartott üléséről.

Ülés helye:

Községháza Nógrád

Jelen vannak: Szórágy Gyuláné polgármester
Varga Zoltán alpolgármester
3 fő képviselő: Kelemen Gyuláné, Kovács Ágnes, Zverkó Pál.
Árpásné Schlenk Judit jegyző
Baloghné Budai Krisztina jegyzőkönyvvezető
Érdeklődők: Bera Lászlóné, Lestyán József, Zsámberger Mihály,
Szórágy Gyuláné polgármester üdvözölte a megjelent képviselőket és érdeklődő állampolgárokat. A
jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, így azt 16 óra 45 perckor megnyitotta.
Elmondja, hogy Piroska János és Villányi Péterné képviselők jelezték, hogy nem tudnak részt venni a
mai ülésen.
A polgármester javaslatot tett két jegyzőkönyv hitelesítőre Kovács Ágnes képviselő és Varga Zoltán
alpolgármester 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.
Napirend előtt:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A lejárt határidejű határozatok beszámolójával kezdem a mai ülést. Néhány határozat végrehajtásához
van némi hozzáfűznivalóm: a 136/2016. számú határozat kapcsán tegnap a pénzügyi bizottság bejárást
tartott egy kérelemmel kapcsolatban. Én személyesen megkeresem majd a kérelem benyújtóját és
tájékoztatni fogom a bejárás eredményéről.
A 146/2016. számú határozattal kapcsolatban levelet írtunk a KLIK-nek a hitellel kapcsolatban, melyre
azt a választ kaptuk, hogy nem áll módjukban részünkre további pénzösszeget biztosítani, mivel a
vagyonkezelési szerződés szerint ők jogosultak az ingatlan hasznait húzni. Mi a véleményetek,
érdemes-e még további lépéseket tenni?
Kelemen Gyuláné képviselő:
Fogadjuk el a KLIK válaszát, mást nem nagyon tehetünk.
Szórágy Gyuláné polgármester:
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.
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A testület egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót, és a következő határozat született:
1/2017./I.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási kötelezettséget
megszünteti:
130/2016.(XII.20.); 131/2016.(XII.20.); 132/2016.(XII.20.); 133/2016.(XII.20.);
134/2016.(XII.20.); 135/2016.(XII.20.); 136/2016.(XII.20.); 137/2016.(XII.20.);
138/2016.(XII.20.); 139/2016.(XII.20.); 140/2016.(XII.20.); 141/2016.(XII.20.);
142/2016.(XII.20.); 143/2016.(XII.20.); 144/2016.(XII.20.); 145/2016.(XII.20.);
146/2016.(XII.20.); 147/2016.(XII.20.); 148/2016.(XII.20.); 149/2016.(XII.20.);
150/2016.(XII.20.); 151/2016.(XII.20.); 152/2016.(XII.20.);
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolási kötelezettség megszüntetését a
nyilvántartáson vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Napirend:
1. Nógrád község 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A tegnapi nap folyamán ezt a napirendet a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság tárgyalta,
ezért átadom a szót a Bizottság elnökének.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
Átnéztük a rendelet módosítását, főleg olyan pénzek kerületek a megfelelő helyre, melyekről
határozatot hoztunk. A Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a 2016. évi
költségvetésről szóló 1/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítását.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki elfogadja a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítását,
kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság javaslatát a testület egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta és ezzel megalkotta 1/2017.(II.1.) önkormányzati rendeletét a 2016. évi költségvetésről
szóló 1/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Rendelet és tervezet szó szerint megegyezik.
Rendelet 1 példánya jegyzőkönyvhöz csatolva.
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2. Nógrád Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési
jóváhagyása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

rendelet megtárgyalása,

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezt a napirendet szintén tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság, ezért újra átadom a
szót a Bizottság elnökének.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
A Bizottság úgy látja, hogy vannak még hiányosságok, javaslatot tettünk kiegészítésre, ezért
szeretnénk, ha a következő testületi ülésen ismét napirenden lenne ez a költségvetés. A Bizottság azt
kéri, hogy ez a költségvetés legyen átdolgozva, mielőtt elfogadásra javasoljuk.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tehát, aki egyetért azzal, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet kerüljön átdolgozásra és a
következő testületi ülésen ismét napirendre legyen tűzve kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság javaslatát a testület egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta és az alábbi határozat született:
2/2017./I.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete - a Pénzügyi, Gazdasági és
Fejlesztési Bizottság javaslatát elfogadva - a benyújtott költségvetés tervezet
pontosítását, az elhangzott javaslatokkal történő kiegészítését rendeli el.
A testület felkéri a polgármestert, hogy az átdolgozott költségvetést a következő ülésen
terjessze a testület elé.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
3.

Nógrád Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása és a
bizottságok személyi összetételének megtárgyalása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az önkormányzat decemberi testületi ülésén két alpolgármester került megválasztásra. Ennek
alapján a bizottsági összetételt át kell dolgozni. Az SZMSZ-ünkbe bele lett foglalva, hogy a
bizottság elnöke más bizottság tagja nem lehet. Ezt a pontot törölnünk kell az SZMSZ-ből.
Megkérem az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatot kezelő Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
Bizottság véleményét ezzel kapcsolatban.
16 óra 55 perckor megérkezik Lestyán József érdeklődő állampolgár.
Zverkó Pál képviselő, a bizottság elnöke:
Az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatot Kezelő Bizottság az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra
javasolja az említett módosításokat a képviselő-testületnek.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Tehát, aki egyetért az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatot Kezelő Bizottság javaslatával a Jegyző
Asszony által ismertetett SZMSZ-módosításra vonatkozóan kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság javaslatát a testület egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta és ezzel megalkotta 2/2017.(II.1.) önkormányzati rendeletét a Szervezeti és Működési
Szabályzat módosításáról.
Rendelet és tervezet szó szerint megegyezik.
Rendelet 1 példánya jegyzőkönyvhöz csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatot Kezelő Bizottság tárgyalta a bizottságok személyi összetételét
és egy megegyezés született ezzel kapcsolatban, mivel az alpolgármesterek nem lehetnek a
bizottságok tagjai, ezért az ülésen szó volt arról, hogy a bizottságok létszámát nem változtatjuk, a
külsős tagok száma és személyi összetétele marad. Szeretnék javaslatot tenni a bizottságok képviselő
tagjaira:
A Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság elnöke marad Kelemen Gyuláné képviselő, tagja
Zverkó Pál képviselő. Piroska János került ki ebből a bizottságból az alpolgármesterség miatt,
helyére Kovács Ágnest javaslom megválasztani.
Az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke továbbra is Kovács Ágnes képviselő,
tagjai Villányi Péterné és Zverkó Pál képviselők. Itt változás nem történt.
Az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatot Kezelő Bizottság összetétele pedig az alábbiak szerint módosult
Varga Zoltán alpolgármesterré választása miatt: elnöke Zverkó Pál képviselő lenne, tagjainak pedig
Kelemen Gyuláné és Villányi Péterné képviselőket javaslom megválasztani.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért a bizottságok személyi összetételére tett javaslattal, valamint azzal, hogy a szavazásból
személyes érintettség miatt senki ne legyen kizárva kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással egyetértett azzal,
hogy személyes érintettség miatt senki ne legyen kizárva a szavazásból.
Egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
3/2017./I.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az alpolgármesterek
megválasztása, illetve bizottsági tagságukról történő lemondása miatt a bizottságok
tagjainak az alábbi személyeket választja meg:
Az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatot Kezelő Bizottság elnökének megválasztja Zverkó
Pál eddigi tagot. Tagjainak megválasztja Kelemen Gyuláné és Villányi Péterné
képviselőket.
A Pénzügyi Gazdasági és Fejlesztési Bizottság tagjának megválasztja Kovács Ágnes
képviselőt.
A testület felkéri a megválasztott tagokat, hogy munkájukat az SZMSZ szerint lássák el.
Határidő: folyamatos
Felelős: bizottsági elnök és tagok

4.
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Civil szervezetek működési támogatás pályázat feltételeinek megtárgyalása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság a napirendi pontot már tárgyalta, ezért megkérem a
Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa erre vonatkozóan a testületet.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
Minden évben támogattuk eddig is a civil szervezeteket és köszönjük működésüket és
segítőkészségüket. Az eljárás ugyanaz lesz, mint tavaly volt. A pályázattal kapcsolatos tájékoztatót
minden szervezet meg fogja kapni. Mi pedig várjuk a beadványokat. A civil szervezeteknek
összeállított határozattervezetet elfogadásra javasolja a Bizottság.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki az előterjesztésben szereplő, pályázathoz szükséges működési feltételeket elfogadja, kérem, hogy
kézfelemeléssel jelezze.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a testület egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal
és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
4/2017./I.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete tájékoztatást kér a helyi
alapítványoktól és civil szervezetektől az alábbiak szerint:
- A támogatást igénylő Nógrád községben működő fenti szervezeteknek 2017. 03. 20-ig
az alábbiakat kell benyújtani az önkormányzathoz
- 2016. évi tevékenység rövid leírása max. 1 db A4-es oldal
- 2017. évi tervek rövid leírása
- Tagok száma 2017. február 28-án
- Tevékenységgel érintett nógrádi lakosok száma
- 2016. évi pénzügyi beszámoló, amelyben fel kell tüntetni a nyitó és záró pénzkészletet,
tárgyévi bevételek és kiadások összegét.
- 2017. évre önkormányzattól igényelt működési támogatás összege, és felhasználási
célja konkrétan megnevezve.
A kérelemben nyilatkozni kell, hogy a szervezetnek nincs 60 napon túli köztartozása,
és, hogy nem áll csődfelszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.
Továbbá kérjük a civil szervezetek vezetőségi tagjainak és az alapítványok kuratóriumi
tagjainak nevét és elérhetőségét közölni.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a szervezetek vezetőit értesítse, és
a benyújtott támogatási kérelmet a honlapon tegye közzé.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5.

Nógrád Község Önkormányzata 2017. évi munkaterv megtárgyalása, jóváhagyása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezt a napirendet már a decemberi testületi ülésen beterjesztettük. Akkor olyan javaslat érkezett, hogy
minden hónapban tartsunk testületi ülést. Ezt átértékelve – a nyári és a szeptemberi hónapokat kivéve –
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minden hónapra terveztünk ülést minden hónap utolsó keddjén. Az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatot
Kezelő Bizottság tárgyalta ezt a napirendet, ezért átadom a szót a Bizottság elnökének.
Zverkó Pál képviselő, a bizottság elnöke:
Az ülések időpontját és a napirendi pontokat javasolja elfogadásra a Bizottság annyi módosítással,
hogy a nyári hónapokban 18 órakor, a téli hónapokban 17 órakor javasoljuk a kezdést. Így javaslom
elfogadásra a 2017. évi munkatervet.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatot Kezelő Bizottság javaslatával a 2017. évi
munkatervre vonatkozóan, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság javaslatát a testület egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
5/2017./I.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2017. évi munkatervet
az alábbiak szerint fogadja el.
FEBRUÁR 28. (kedd) 1700
1.
2.
3.
4.
5.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet megtárgyalása,
jóváhagyása
Nógrád Község Önkormányzata közbeszerzési tervének megtárgyalása és
elfogadása
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………....
MÁRCIUS 28. (kedd) 1700

1.
2.
3.

Tájékoztatás kérése a háziorvos, házi gyermekorvos és a védőnői szolgálat
tevékenységéről
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
ÁPRILIS 25. (kedd) 1800

1.
2.
3.
4.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadási rendelet megvitatása, elfogadása
Civil szervezetek működési támogatás pályázatának elbírálása
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
MÁJUS 23. (kedd) 1800

1.
2.
3.
4.
5.

Beszámoló a gyermekek helyzetéről (2016. év)
Beszámoló a közös hivatal 2016. évi munkájáról
Helyi adórendeletek és a talajterhelési díjról szóló rendelet hatályosulása
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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AUGUSZTUS 22. (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
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
OKTÓBER 24. (kedd) 1700

1.
2.
3.

Beszámoló a bizottságok munkájáról
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
NOVEMBER 28. (kedd) 1700

1.
2.
3.

Tájékoztató az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
DECEMBER 19. (kedd) 1700

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

Közmeghallgatás
2018. évi élelmezési norma és térítési díj rendelet megtárgyalása és
elfogadása
2018. évi munkaterv megtárgyalása
2018. évi rendezvénynaptár
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

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
6. Nógrád Község Önkormányzata 2017. évi rendezvény naptár megtárgyalása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ez a napirend is beterjesztésre került decemberben azzal a javaslattal, hogy napoljuk el és kérjük ki a
civil szervezetek véleményét is. Én valamennyi civil szervezetet megkerestem a decemberi ülés után, a
válaszok, kérések – melyeket szeretnének, ha bekerülnének a rendezvénynaptárba - vissza is érkeztek.
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Ezután Szórágy Gyuláné polgármester felolvassa a civil szervezetek által megfogalmazott
véleményeket, javaslatokat a testületnek. Részletesen kitért a civil szervezetek által javasolt
rendezvényekre.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Nekem nincs ellenvetésem, támogatom, hogy a civil szervezetek rendezvényei bekerüljenek a
rendezvénynaptárba. Szeretném kérni, hogy a jövőben minden szervezet, aki önálló plakátot készít,
annak az önkormányzat honlapján jelenjen meg a hirdetménye.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Annyi módosítás lenne még a rendezvénynaptárban, hogy a március 15-i ünnepet nem a napján, hanem
az előestéjén, 14-én 18 órakor szeretnénk megtartani, valamint az augusztus 20- megemlékezést is
előtte való napon, 19-én 17 órakor tartanánk.
A polgármester ezután kérte a módosításokkal együtt a rendezvényterv elfogadását.
A módosított rendezvénytervezetet a testület egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
6/2017./I.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2017. évre az alábbi
rendezvényeket kívánja lebonyolítani, illetve az alábbi rendezvények helyszínét
biztosítja:
Március 14. (kedd) este 18 óra
Április 21. (péntek)

Nemzeti ünnep – megemlékezés
Egészségnap
(Hesz Mihály Ált. Isk. szervezésében)
Április 22. (szombat)
Nóta-és dalverseny
(Szlovák Nemzetiségi Önk. szervezésében)
Május 27. (szombat)
IV. Nógrádi Várjátékok
Június 24. (szombat)
Civil Szervezetek Napja (főzőverseny)
Augusztus 19. (szombat) 17 óra
Szent István ünnepe – megemlékezés
Szeptember 2-3. (szombat-vasárnap)
10 éves évforduló a lengyelországi tűzoltókkal
(Önkéntes Tűzoltó Egyesület szervezésében)
Szeptember 23-24. (szombat-vasárnap) Szüreti felvonulás – Őszi vigalom
Szeptember 28-29. (csütörtök-péntek)
Tápláló szeretet IX. átadó ünnepség
(Nógrádi Napraforgó Egyesület szervezésében)
Október 20. (péntek)
Nemzeti ünnep – megemlékezés
November 11. (szombat)
Márton napi lámpás felvonulás
(Nógrád Várának Megmentéséért Alapítvány szervezésében)
November 26, december 3., 10., 17.
Advent
December
(téli szünet előtti utolsó előtti tanítási nap) Idősek Napja – Falukarácsony
A képviselő-testület valamennyi tagja vállalja, hogy a rendezvények előkészítését és
lebonyolítását segíti és támogatja. Az intézményi és civil szervezetek rendezvényeihez
az önkormányzat a helyet biztosítja.
A testület felkéri a polgármestert, és a civil szervezetek vezetőit, hogy a fenti
rendezvények lebonyolításáról gondoskodjanak
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a rendezvénynaptárt hozza az érintettek és a
lakosság tudomására.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester és civil szervezetek vezetői
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7. Polgármester, alpolgármesterek illetménye, költségtérítése
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Szórágy Gyuláné polgármester:
A napirend előterjesztőjének átadom a szót.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ennek a napirendnek a megtárgyalása az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatot Kezelő Bizottság feladata
volt, ezért megkérem a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa erről a testületet.
Zverkó Pál képviselő, a bizottság elnöke:
Az ide vonatkozó törvény értelmében Szórágy Gyuláné polgármester illetménye 398.900 Ft,
költségtérítése pedig 59.800 Ft. Ennek megállapításáról határozatot kell hoznia a képviselő testületnek.
Az összegektől sem pozitív, sem negatív irányban eltérni nem lehet. Az Ügyrendi és
Vagyonnyilatkozatot Kezelő Bizottság javasolja a fenti összegek megállapítását.
Az alpolgármestereket is megilleti tiszteletdíj maximum 179.600 Ft-ig, valamint 15% költségtérítés.
Az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatot Kezelő Bizottság javaslata havi 105.000 Ft tiszteletdíj és 15.750
Ft költségtérítés.
Kérem a javasolt összegek megállapítását, melyről döntésüknek megfelelően az alpolgármesterek
lemondhatnak.
Szórágy Gyuláné polgármester bejelenti, hogy személyes érintettség miatt nem kíván szavazni.
Varga Zoltán alpolgármester:
Kérem a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a polgármester 2017. évi illetményének és
költségtérítésének összegére tett javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.
A testület a bizottság javaslatát egyhangúlag, 4 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
7/2017./I.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdése alapján
Szórágy Gyuláné főállású polgármester illetményét 2017. január 1-jétől 398.900 Ft-ban
állapítja meg. Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (6) bekezdése alapján
Szórágy Gyuláné főállású polgármester részére a polgármesteri tisztség ellátásával
összefüggő szükséges költségeinek megtérítésére 2017. január 1- jétől havi 59.800 Ft
költségtérítést állapít meg. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az illetmény és a
költségtérítés megállapításáról szóló dokumentumot állítsa ki, és intézkedjen a havonta
történő kifizetésről.
Határidő: 2017. január 1-jétől folyamatos a következő módosításig
Felelős: jegyző
Szórágy Gyuláné személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazáson.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki elfogadja az alpolgármesterek 105.000 Ft összegben javasolt illetményének és 15.750 Ft
összegben javasolt költségtérítésének megállapítását, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
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Varga Zoltán alpolgármester személyes érintettség miatt nem kíván szavazni.
A testület a bizottság javaslatát egyhangúlag, 4 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
8/2017./I.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (2)-(3) bekezdése alapján
Piroska János és Varga Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíját
2017. január 1 napjától havi 105.000 Ft-ban, költségtérítésüket havi 15.750 Ft-ban
állapítja meg. A tiszteletdíj elszámolása és kifizetése havonta, a tárgyhónapot követő
hónap 5. napjáig történik.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Varga Zoltán személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.
Varga Zoltán alpolgármester:
Én élni kívánok a jogszabály adta lehetőséggel, és lemondok a tiszteletdíjam és a költségtérítésem
teljes összegéről.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki elfogadja Varga Zoltán alpolgármester havi 105.000 Ft összegű illetményéről és havi 15.750 Ft
összegű költségtérítéséről való lemondását, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
Varga Zoltán alpolgármester személyes érintettség miatt nem vesz részt a szavazáson.
A testület Varga Zoltán alpolgármester nyilatkozatát egyhangúlag, 4 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
9/2017./I.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Varga Zoltán társadalmi
megbízatású alpolgármester 105.000 Ft összegű tiszteletdíjról, valamint teljes összegű,
15.750 Ft költségtérítésről való lemondását tudomásul veszi.
Az összeg számfejtésével és tervezésével kapcsolatos feladatokat tehát nem kell ellátni.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: jegyző
Az írásbeli lemondás aláírásra került, és a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
8. Külterületi mezőgazdasági helyi utak fejlesztése pályázat
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezt a napirendet is tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság, így ismét kérem a
bizottság elnökét, hogy ismertesse döntésüket a testülettel.
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Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
A pályázat már be lett nyújtva, melynek tervezési költsége van. A bizottság javasolja, hogy ez a
költség kifizetésre kerüljön, a saját erő összege pedig kerüljön be a 2017. évi költségvetésbe. Kérem a
javaslat elfogadását.
Szórágy Gyuláné polgármester röviden összefoglalja a pályázat lényegét, tartalmát, mely utakra
vonatkozik és a várható költségeket.
A polgármester ezután ismertette a tervezési költséget és annak megoszlását a felek között, elmondta,
hogy erre megállapodást kell kötni.
A testület a pályázatot támogathatónak tartotta ezért egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
10/2017./I.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzata pályázni kíván a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „A
vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése”
megnevezésű pályázaton.
A fejlesztés pontos neve: „Nógrád község és Berkenye község külterületi gazdasági
utak felújítása.”
A fejlesztéssel érintett terület Nógrád község közigazgatási területén: 0269 hrsz-ú közút
( 1176 fm); 0264 hrsz-ú közút (642 fm); 0259 hrsz-ú közút ( 192 fm); 0236/3 hrsz-ú
közút ( 2 fm); 0236/2 hrsz-ú közút ( 437 fm); 0173 hrsz-ú közút ( 530 fm); 012 hrsz-ú
közút ( 677 fm); 011 hrsz-ú közút ( 6 fm); 013 hrsz-ú közút ( 287 fm);
A támogatás keretében igényelt összeg: 55.600.971 Ft
A vállalt önrész összege: 8.340.146 Ft, melyet az önkormányzat a 2017. évi
költségvetésének terhére biztosít.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2017. február 5.
Felelős: polgármester
A testület a tervezési költség tárgyában egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
11/2017./I.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő- testülete a 10/2017.(I.31.) határozatban
foglalt pályázat benyújtása érdekében felkéri a polgármestert, hogy a tervezésre
vonatkozóan kössön szerződést az UNIÓS ENERGIA KFT-vel 1.200.000 Ft + Áfa
összegben. Kössön továbbá megállapodást Berkenye Község Önkormányzatával és
Schmidt Józsefné magánszeméllyel, mint a Nógrád 011 hrsz-ú, Nógrád 012 hrsz-ú, és a
Nógrád 013 hrsz-ú utak mentén lévő ingatlan tulajdonosok képviselőjével, hogy a
költségek viselése az alábbiak szerint történik:
Berkenye községet terheli: 13% 156.000 Ft + Áfa = 198.120 Ft
Nógrád községet terheli: 66% 792.000 Ft + Áfa = 1.005.840 Ft
A magánszemélyeket terheli 21% és a számla Schmidt Józsefné nevére kerül kiállításra:
252.000 Ft + Áfa = 320.040 Ft.
A testület felkéri a polgármestert, hogy Nógrád községre jutó részt a 2017. évi
költségvetésbe tervezze be.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
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9. I. világháborús emlékmű felújítási pályázat
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
A pályázat keretében lehetőség van az I. világháborús sírkertek felújítására. Az önkormányzat épülete
mellett lévő I. világháborús emlékmű mellé szeretnénk a temetőben lévő II. világháborús emlékművet
elhozni és egy kegyeleti helyet kialakítani. A bizottság javasolja, hogy bízzuk meg a pályázatírókat, a
Börzsöny Térsége Egyesületet ennek a pályázatnak a megírásával és benyújtásával.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy az I. világháborús emlékmű felújítására pályázatot nyújtsunk be kérem, hogy
kézfelemeléssel jelezze.
A testület a javaslatot egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
12/2017.(I.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzata indulni kíván a Magyarországon található I.
világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában a Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt pályázaton a Nógrád 418 hrsz-ú területen
található I. világháborús emlékmű felújításával „hősök emlékparkja” kialakítására.
A pályázati támogatás intenzitása 100%, önerő vállalása nem szükséges.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat előkészítéséről és benyújtásáról
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy az I. világháborús emlékmű felújítására meghirdetett pályázat megírásával a
Börzsöny Térsége Egyesületet bízzuk meg, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület a javaslatot egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
13/2017./I.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete megbízza a Börzsöny Térsége
Egyesületet (2657 Tolmács, Kovács Géza tér 16.) hogy az I. világháború történelmi
emlékeit őrző emlékművek rendbetételére szóló pályázatot készítse elő és írja meg.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést azzal a feltétellel kösse meg,
hogy a vállalkozás részére nyertes pályázat esetén 10% díjazás fizethető ki.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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10. Egyebek
-

Látássérültek támogatása

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
A Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság ülésén úgy döntöttünk, javasoljuk azt, hogy 10.000 Fttal támogassa a Szervezetet az önkormányzat.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy 10.000 Ft-tal támogassuk a Vakok és Gyengénlátók Szervezetét, kérem, hogy
kézfelemeléssel jelezze.
A testület a javaslatot egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
14/2017./I.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete 10.000 Ft támogatásban részesíti
a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetét, hozzájárulva digitális
kisnyomdagép beszerzéséhez.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot az érintettnek küldje meg és az
összeg átutalásáról intézkedjen, valamint azt a költségvetésbe tervezze be.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
-

Peter Cerny Alapítvány támogatása

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
A Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság ülésén tárgyaltuk ezt a napirendet. Ők szintén
eszközbeszerzésre kérnek tőlünk támogatást. A bizottság úgy határozott, hogy 10.000 Ft-tal javasolja
ennek a szervezetnek a támogatását.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy 10.000 Ft-tal támogassuk a Peter Cerny Alapítvány eszközbeszerzését, kérem,
hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület a javaslatot egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
15/2017./I.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete 10.000 Ft támogatásban részesíti
a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért Közhasznú Szervezetet,
hozzájárulva a mentőautók üzemeltetési költségeihez.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot az érintettnek küldje meg és az
összeg átutalásáról gondoskodjon, valamint azt a költségvetésbe tervezze be.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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-

Óvodai teljesítménybővítés

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
Polgármester Asszony levélben fordult az Émászhoz a feltárt hibával kapcsolatban. Úgy gondoltuk,
hogy annak költségét az Émász majd vállalja, de ők az önkormányzatot és a vállalkozót találták
hibásnak, így magunkra maradtunk a vállalkozóval. Véleményünk szerint 50-50%-ban kellene
megosztani a költségeket a vállalkozó és az önkormányzat között. Ezt javasoljuk a képviselő
testületnek elfogadásra.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a költségeket az önkormányzat és a kivitelező fele-fele arányban vállalja,
kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület a bizottság javaslatát egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
16/2017./I.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági és
Fejlesztési Bizottság javaslatát elfogadja és az óvodai teljesítménybővítés során
megvalósult munkák hálózatbővítésének többletköltségét 187.858 Ft-ot javasolja 5050%-ban viselni.
A testület felkéri a polgármestert, hogy keresse meg a Safety Zone EHS Kft.
vállalkozót, hogy csak a fenti összeg 50%-át számlázza le az önkormányzatnak, a
többletköltség 50%-át viselje a vállalkozás.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon és a
válaszról a testületnek számoljon be.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
-

Íjászverseny a várban

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Érkezett egy megkeresés a várban tartandó íjászversennyel kapcsolatban. A Pénzügyi, Gazdasági és
Fejlesztési Bizottság ülésén beszéltünk arról, hogy ha ez a csapat megtartaná ezt az íjászversenyt,
meghívhatnánk őket a várjátékokra egy bemutató tartására. Színesebbé tudnánk tenni ezzel a műsort és
a költségeket is csökkenthetnénk.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Mikorra kérték a helyszínt?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Konkrét időpont még nincs. Március végére, április elejére tervezik.
Zverkó Pál képviselő:
Kibérelnék a várat erre az időre? Gondolom, hogy vendégek is lesznek. 80-100 főről ír.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az engedélyünket kérik a verseny megtartásához, részleteket nem tudunk.
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Zverkó Pál képviselő:
Kérjünk egy leírást, hogy pontosan mit szeretnének. Szednek-e belépőt stb. Ha nem nyilvános a
verseny, akkor gondoskodni kell a vár lezárásáról is.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Feltételezem, hogy van olyan személyzetük, aki gondoskodik a biztonságról.
Varga Zoltán alpolgármester:
Úgy gondolom, hogy a helyi lakosságot nem szeretnék kizárni, várják a helyi érdeklődőket.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Rendben, én ezeket mind megkérdezem tőlük és felkérem őket a várjátékokon történő részvételre.
A testület az íjászverseny megtartását egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
17/2017./I.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Csodaszarvas Sportegyesület
által szervezendő íjászversenyről, amelyet a Nógrádi Várban szeretnének megrendezni,
további információt kér.
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy kérje fel az íjászokat a Nógrádi Várjátékokban
történő részvételre.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntést a kérelmezővel közölje, és a válaszról
a testületet tájékoztassa.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
-

Nemzeti várprogram

Szórágy Gyuláné polgármester:
Mivel Nógrád vára kikerült a Nemzeti várprogramból, ezért én levélben megkerestem Lázár János
Miniszter Urat; Skuczi Nándort a Megyei Közgyűlés elnökét, Balla Mihály és Becsó Zsolt
képviselőket. Skuczi Nándor titkárnője megkeresett már engem, hogy szeretnének kérni egy
összerakott anyagot, amit a várról tudnánk prezentálni, melyben leírnánk, hogy mi az elképzelésünk.
Ők szeretnének egy konkrét kérelemmel menni a miniszterelnökséget vezető miniszterhez. Javaslom,
hogy minél előbb állítsunk össze egy koncepciót, és terjesszük be Skuczi Nándor elnök felé.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Volt korábban a Vár Alapítványnak egy ilyen koncepciója, azt át lehetne dolgozni. Abban minden jól,
részletesen le volt írva.
A képviselők elmondták ötleteiket, javaslataikat, melyeket a benyújtandó anyagba bele lehetne
foglalni. Meghatározásra került egy időpont, amelyen a koncepció egyeztetésre és véglegesítésre
kerülne.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A kész koncepciót megküldöm majd Skuczi Nándor elnök úrnak, Lázár János miniszter úrnak és Balla
Mihály és Becsó Zsolt képviselő uraknak is.
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Napirend utáni hozzászólások:
-

Vár körüli fák kivágása
Szórágy Gyuláné polgármester:
A vár körüli fák kivágását a vállalkozó elvégezte. Aki hozzájárulását adja ahhoz, hogy mivel a
megbízási szerződés szerinti munka el lett végezve, így a számla kifizethető a vállalkozó részére,
kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással hozzájárult a számla
kifizetéséhez a vállalkozó részére és az alábbi határozat született:
18/2017./I.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a vár körüli fák kivágásával
kapcsolatban a 128/2016.(XII.08.) határozatában döntött. A képviselő-testület úgy ítéli
meg, hogy a munka a szerződésben foglaltak szerint elkészült.
A testület a kifizetést jóváhagyja és felkéri a polgármestert, hogy a kifizetésről 465.000
Ft + Áfa összegben gondoskodjon. Felkéri továbbá a polgármestert, hogy az összeget a
költségvetésbe tervezze be.
Határidő: azonnal és 2017. február 28.
Felelős: polgármester

-

ASP pályázat benyújtása
A jegyző részletesen ismertette az ASP program lényegi elemeit. Tájékoztatta a képviselőket, hogy az
új program bevezetéséhez az eszközöket korszerűsíteni kell, és ehhez pályázatot lehet benyújtani.
Kérte a képviselőket a pályázat benyújtásához szükséges határozat meghozatalára.
A képviselők ezután egyhangúlag 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozzák:
19/2017.(I.31.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete határozatot hoz annak
érdekében, hogy az önkormányzat – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 114.§-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről
szóló 257/2016.(VIII.31.) Korm. rendeletében meghatározottak szerint – az
önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen,
felhatalmazza Berkenye település, mint a közös önkormányzati hivatal székhelye
szerinti önkormányzat polgármesterét, hogy a Berkenyei Közös Önkormányzati Hivatalt
alkotó önkormányzatok nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű
„Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”
című felhívás alapján a pályázatot nyújtsa be és a támogatási jogviszony létrejötte
esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja Berkenye
Önkormányzata, mint a Berkenyei Közös Önkormányzati Hivatal székhelye nevében és
javára.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon, és
arról a testületnek számoljon be.
Határidő: 2017. 03. 04.
Felelős: polgármester
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Napirend utáni hozzászólások:
Kelemen Gyuláné képviselő:
A bizottsági ülésen szóba került a Flórián park. A Flórián téri emlékmű elhelyezésével és a tűzoltó
kocsi alatti terület burkolásával kapcsolatban szeretném elmondani, mivel 5 év fenntartási
kötelezettség van, az eredeti állapotot meg kell tartani.
Lestyán József érdeklődő állampolgár:
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület benyújtott egy pályázatot, és ha az nyer, akkor lesz aktuális a dolog. A
kocsi alatti tér burkolása azért nem került bele eredetileg a pályázatba, mert a kivitelező azt mondta,
hogy az nem tartozik a térhez. Jó lenne, ha ugyanazzal a térkővel lehetne lerakni azt a részt, amivel a
járda is burkolva van.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Szerintem jó megoldás lehetne olyan járólap, amibe a kavicsok bele vannak betonozva. Elvileg az a
kocsi nem játéknak van kiállítva a parkban.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ki lehet tenni egy olyan táblát, amely felhívja a figyelmet arra, hogy csak saját felelősségre
használható a kiállított kocsi.
Lestyán József az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke ismerteti a testülettel a benyújtott pályázat
részleteit, valamint az általuk ősszel megtartandó rendezvény programját.
Miután egyéb kérdés, észrevétel nem volt, Szórágy Gyuláné polgármester megköszönte az aktív
részvételt és az ülést 18 óra 10 perckor berekesztette.
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Szórágy Gyuláné
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