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Nógrád Község Képviselő-testületének 2017. február 28-án, Nógrádon
megtartott üléséről.

Ülés helye:

Községháza Nógrád

Jelen vannak: Szórágy Gyuláné polgármester
Piroska János alpolgármester
Varga Zoltán alpolgármester
4 fő képviselő: Kelemen Gyuláné, Kovács Ágnes, Villányi Péterné, Zverkó Pál
Árpásné Schlenk Judit jegyző
Baloghné Budai Krisztina jegyzőkönyvvezető
Érdeklődő: Bera Lászlóné
Napirend előtt:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Napirend:
1. Nógrád Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelet megtárgyalása,
jóváhagyása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
2. Nógrád Község Önkormányzata közbeszerzési tervének megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
3. Polgármester szabadságolási ütemterve
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
4. Egyebek

Napirend utáni hozzászólások
Hozott határozat: 20/2017.(II.28.) – 30/2017.(II.28.) képviselő-testületi határozat
Hozott rendelet volt: 3/2017.(III.1.) önkormányzati rendelet a 2017. évi költségvetésről
Zárt ülés nem volt.
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Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Nógrád Község Képviselő-testületének 2017. február 28-án, Nógrádon
megtartott üléséről.

Ülés helye:

Községháza Nógrád

Jelen vannak: Szórágy Gyuláné polgármester
Piroska János alpolgármester
Varga Zoltán alpolgármester
4 fő képviselő: Kelemen Gyuláné, Kovács Ágnes, Villányi Péterné, Zverkó Pál.
Árpásné Schlenk Judit jegyző
Baloghné Budai Krisztina jegyzőkönyvvezető
Érdeklődő: Bera Lászlóné
Szórágy Gyuláné polgármester üdvözölte a megjelent alpolgármestereket, képviselőket és érdeklődő
állampolgárt. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, így azt 17 óra 10
perckor megnyitotta.
A polgármester javaslatot tett két jegyzőkönyv hitelesítőre Piroska János alpolgármester és Villányi
Péterné képviselő 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.
Piroska János alpolgármester:
Mivel nem voltam jelen a januári testületi ülésen, most kívánok élni a jogszabály adta lehetőséggel, és
lemondok a tiszteletdíjam és a költségtérítésem teljes összegéről.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki elfogadja Piroska János alpolgármester havi 105.000 Ft összegű illetményéről és havi 15.750 Ft
összegű költségtérítéséről való lemondását, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
Piroska János alpolgármester bejelentette, hogy személyes érintettség miatt nem kíván részt venni a
szavazáson.
A testület Piroska János alpolgármester nyilatkozatát 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
20/2017./II.28.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Piroska János 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
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Az írásbeli lemondás aláírásra került, és a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Piroska János személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazáson.
Zverkó Pál képviselő:
Tegnap a bizottsági ülésen beszéltünk arról, hogy a márciusi testületi ülés kezdete 18 óra lesz, de itt a
munkatervben még a 17 óra szerepel.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Igen, 18 órai kezdettel lesz megtartva a márciusi testületi ülés, előtte 17 órától pedig bejárást tartunk a
Jókai utcában, mert tegnap a bizottsági ülésen erről volt szó.
Napirend előtt:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A vár turisztika propagálására én elküldtem egy levelet a Magyar Közútkezelő Zrt-nek, amelyre
megérkezett a válasz. A tegnapi bizottsági ülésen beszéltünk arról, hogy kérünk árajánlatot és
látványtervet, mivel két táblát helyeznénk el.
Piroska János alpolgármester:
Sokszor előfordul, hogy a megye nevét összekeverik a község nevével. Szerencsés lenne, ha a táblákon
utalnánk valahogy a községre pl. Nógrád község vár-rom.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Nógrád község vára talán megfelelőbb lenne. Ha megküldik a látványtervet, továbbítani fogom a
testületnek, valamint a Nógrád Várának Megmentéséért Alapítvány elnökének is.
A testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta azt a javaslatot,
hogy felhatalmazzák a polgármestert árajánlat és látványterv megkérésére és a következő határozat
született:
21/2017.(II.28.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy „Nógrád község vára” elnevezéssel kérjen árajánlatot és látványtervet várral
kapcsolatos 2 db turisztikai tájékoztató tábla ügyében.
Határidő: 2017. március 16.
Felelős: polgármester
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.
A testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót, és a következő határozatot hozta:
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22/2017./II.28.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási kötelezettséget
megszünteti:
1/2017.(I.31.);
2/2017.(I.31.);
6/2017.(I.31.); 7/2017.(I.31.);
11/2017.(I.31.); 12/2017.(I.31.);
16/2017.(I.31.); 17/2017.(I.31.);

3/2017.(I.31.);
4/2017.(I.31.);
5/2017.(I.31.);
8/2017.(I.31.); 9/2017.(I.31.); 10/2017.(I.31.);
13/2017.(I.31.); 14/2017.(I.31.); 15/2017.(I.31.);
18/2017.(I.31.); 19/2017.(I.31.);

A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolási kötelezettség megszüntetését a
nyilvántartáson vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
1. Nógrád Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelet megtárgyalása, jóváhagyása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezt a napirendet a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság tárgyalta, ezért átadom a szót a
Bizottság elnökének.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
Terveink vannak, de sajnos nem túl jók a pénzügyi kilátásaink. A költségvetési tervezetben mindent
rendben találtunk, ezért én azt elfogadásra javaslom.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki elfogadja Nógrád Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletét, kérem, hogy
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság javaslatát a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta és ezzel megalkotta 3/2017.(III.1.) önkormányzati rendeletét a 2017. évi költségvetésről.
Rendelet és tervezet szó szerint megegyezik.
Rendelet 1 példánya jegyzőkönyvhöz csatolva.
-

Berkenyei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Szórágy Gyuláné polgármester:
A költségvetési napirenden belül szeretnénk a Berkenyei Közös Önkormányzati Hivatal 2017.
évi költségvetését is tárgyalni, melyet a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság szintén
tárgyalt a tegnapi ülésén. Átadom a szót a Bizottság elnökének.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
Részünkről ennek nincs anyagi vonzata. Minden fedi egymást. Ezt a költségvetést is elfogadásra
javaslom.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki elfogadja a Berkenyei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését, kérem, hogy
kézfelemeléssel jelezze.
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A testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Berkenyei Közös
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését, és a következő határozatot hozta:
23/2017./II.28.) képviselő-testületi határozat
Nógrád község önkormányzata a közös hivatal költségvetését összesen 33755 E Ft
bevétellel, 33755 E Ft kiadással ezen belül 23625 E Ft személyi juttatással, 5592 E Ft
járulékkal és 4538 E Ft dologi kiadással összesen 8 fő létszámmal, ezen belül, 8 fő
köztisztviselővel elfogadja.
A testület felkéri Berkenye Önkormányzat polgármesterét és jegyzőjét, hogy a közös
önkormányzati hivatal költségvetését az elfogadottnak megfelelően építse be Berkenye
község 2017. évi költségvetésébe.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Tegnap a bizottsági ülésen a költségvetés tárgyalásakor felmerült, hogy 2017. január 1-jétől
módosult a béren kívüli juttatások rendszere. A jogszabály most lehetőséget ad évi 100.000 Ft
összegű pénzjuttatás adására béren kívüli juttatásként. A határozat-tervezet alapján lenne mód
arra, hogy a közfoglalkoztatottak és Mtv. szerint foglalkoztatottak részesüljenek ebben a
juttatásban, amit az önkormányzat biztosít számukra. Mivel 2017-ben még senki nem kapott
juttatást, ezért azt január 1-jétől visszamenőleg ki tudjuk adni a dolgozó választásának
megfelelően. Ez a dolgozónak és az önkormányzatnak is egyaránt jó, mert a dolgozó a készpénzt
könnyebben fel tudja használni, mint az utalványt. Az önkormányzatot pedig kevesebb járulék
terheli majd a kifizetés után. Javaslom tehát a határozat-tervezetet elfogadni, amelyet a bizottság
javaslata alapján készítettünk el.
Zverkó Pál képviselő:
A havi 14 adag hogy jön ki?
Szórágy Gyuláné polgármester:
A természetbeni juttatásnak más az összege, tehát a mi térítési díjunkkal számolva 14 adagra
elegendő egy hónapban. A konyhai dolgozók zömében ezt választják.
Tehát, aki elfogadja a közalkalmazottak és Mtv. szerint foglalkoztatottak béren kívüli juttatásáról
szóló határozat-tervezetet kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a határozattervezetet és a következő határozat született:
24/2017./II.28.) képviselő-testületi határozat

-

Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Nógrád községben az
önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak és munka törvénykönyve szerint
foglalkoztatottak (kivéve közfoglalkoztatás) részére adható béren kívüli illetve egyes
meghatározott juttatást (továbbiakban juttatás) az alábbiak szerint szabályozza:
2017. január 1-től választásának megfelelően:
a) havi 14 adagnak megfelelő 11.830 Ft összegű a helyi óvoda konyhájából biztosított
természetbeni meleg étkezést, vagy
b) havi 8.300 Ft összegű pénzjuttatást
biztosít minden érintett dolgozó részére.
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A dolgozó év elején nyilatkozik, hogy melyik fajta juttatást veszi igénybe, nyilatkozata
egész évre érvényes. Aki nem az óvoda alkalmazottja, az csak pénzjuttatást vehet
igénybe, neki nyilatkozni nem kell.
- A juttatás kapcsán felmerült járulék költségét az önkormányzat költségvetése terhére
fedezi.
- A dolgozót akkor illeti meg a juttatás, ha az adott hónapban 10 munkanapnál többet
nem hiányzik, ha 10 munkanapot meghaladóan bármilyen okból (kivéve rendes
szabadság) nem végez munkát nem illeti meg a juttatás az adott hónapra.
- A természetbeni meleg étkezési hozzájárulás az adott hónapban vehető igénybe,
következő hónapra át nem vihető, naponta 1 ebéd fogyasztható el helyben vagy vihető
el.
- A testület felkéri az óvodavezetőt, hogy a határozatról a dolgozókat tájékoztassa és
nyilatkoztassa.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak betartásáról
intézkedjen. Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a határozatban szereplő összeget a
2017. évi költségvetés elkészítésénél vegye figyelembe.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester és intézményvezető
2. Nógrád Község Önkormányzata közbeszerzési tervének megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezt a napirendet is tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság, ezért megkérem a
Bizottság elnökét, hogy az ott elhangzottakról tájékoztassa a képviselő-testületet.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
Ez a tervezet nemlegesként lett benyújtva, mivel a pályázatok még elbírálás alatt vannak. Javaslom a
közbeszerzési terv elfogadását.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Amennyiben a pályázataink pozitív elbírálásúak lesznek, valószínűleg közbeszerzési eljárásokat kell
lefolytatni. Jelenleg még nem tudjuk, hogy milyen összegek és milyen eljárási módok fognak majd
ebben az évben zajlani.
Szórágy Gyuláné ezután röviden összefoglalja, hogy milyen pályázatok vannak jelenleg elbírálás alatt.
A testület közbeszerzési terv nemlegesként történt benyújtását egyhangúlag, 7 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és a következő határozatot hozta:
25/2017./II.28.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2016. évi közbeszerzési tervet
az előterjesztés szerinti tartalommal nemlegesen fogadja el, amely egyben a határozat
mellékletét képezi.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon,
szükség esetén tegyen javaslatot módosításra.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
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3. Polgármester szabadságolási ütemterve
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Azokat az időpontokat, amelyeket napra pontosan tudok, azokat beírtam a tervezetbe, de természetesen
a munkától, feladatoktól is függ sok minden. Ha olyan munka lesz, ami sürgős, akkor természetesen
nem veszem ki a szabadságomat.
Piroska János alpolgármester:
Aki egyetért a polgármester szabadságolási tervezetével kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
Szórágy Gyuláné polgármester személyes érintettség miatt nem vesz részt a szavazáson.
A testület 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a határozat-tervezetet és a
következő határozat született:
26/2017./II.28.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester
szabadságolási ütemterve című előterjesztést és azt az alábbiak szerint jóváhagyja:
2017. január
2017. február
2017. március
2017. április
2017. május 29-31.
2017. június 1-6.
2017. július
2017. augusztus
2017. szeptember
2017. október
2017. november
2017. december
Előre nem látható igényekre:

1 nap
3 nap
3 nap
3 nap
3 nap
4 nap
5 nap
6 nap
5 nap
5 nap
5 nap
5 nap
6 nap

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: polgármester
4. Egyebek
-

Ivóvíz ellátó rendszer térítésmentes átadása

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A tegnapi bizottsági ülésen beszéltünk arról, hogy a DMRV Zrt-től kaptunk egy megkeresést, hogy
az ivóvíz ellátó rendszert a Magyar Állam tulajdonába lehet adni. Erről kell nyilatkozni az
önkormányzatnak. Én több önkormányzatnál tájékozódtam és az a vélemény, hogy kerüljön átadásra
ez a rendszer. Sajnos nagyon régi a rendszer, előbb-utóbb a problémák előjönnek majd, amihez
nekünk sem pénzünk nincsen, sem szakemberünk.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy az ivóvízellátó rendszert térítésmentesen átadjuk a DMRV Zrt.
részére kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület a javaslatot egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és a
következő határozat született:
27/2017./II.28.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában
lévő ivóvízellátó-rendszert tartalmazó víziközmű vagyonát térítésmentesen a Magyar
Állam tulajdonában kívánja adni.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érdekelteket tájékoztassa és a határozat
végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal és 2017. június 30-ig
Felelős: polgármester

-

Fogorvosi ügyeleti ellátás

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A jogszabály a települési fogorvosi ügyeleti ellátást is az önkormányzat hatáskörébe utalja. Nekünk
kell erről is gondoskodni. Az ellenőrzés során megállapították, hogy sok önkormányzat nem teljesíti
ezt a kötelezettségét. A Kormányhivataltól kaptunk egy leírást, amiben kérik, hogy március 20-ig
kell intézkednünk ebben a témában. Ez elég nehéz, hiszen nagyon kevés a fogorvos a környéken.
Jelenleg hozzánk a legközelebbi ügyeleti hely Salgótarjánban és Budapesten van. Én azt javaslom,
hogy a képviselő-testület bízza meg a polgármester asszonyt, hogy próbáljon meg tárgyalásokat
folytatni ebben az ügyben.
A testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással megbízta a polgármestert,
hogy a fogorvosi ügyeleti ellátással kapcsolatban tárgyalásokat folytasson és az alábbi határozat
született:
28/2017.(II.28.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy folytasson tárgyalásokat arra vonatkozóan, hogy a fogorvosi ügyelet ellátása
érdekében kihez lehetne társulni, és ez mennyibe kerülne az önkormányzatnak.
A testület felkéri a polgármestert, hogy tárgyalásai eredményéről a testületet
tájékoztassa.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
-

Nyugat-Nógrád Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat támogatása

Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatok a működésük tekintetében elég nehéz helyzetben
vannak. Egyrészt azért, mert nehéz családi ügyekkel kell foglalkozniuk, másrészt a bérek
tekintetében is hátrányos helyzetben vannak a dolgozóik. Nagy szükségük lenne egy szoftverre, ami
nagyban megkönnyítené a munkájukat. Azt kérik az önkormányzatoktól, hogy lehetőség szerint
20.000 Ft-tal támogassák ennek a szoftvernek a megvásárlását. A társulási tanácson az hangzott el,
hogy ha minden önkormányzat ilyen összegű támogatást nyújt, meg tudják vásárolni.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Én úgy gondolom, hogy ez maximálisan támogatható, hiszen a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat működésére nagy szükség van.
Zverkó Pál képviselő:
Ezt a szoftvert ingyen is megkaphatnának.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Kormányzati szervekhez is fordultak ez ügyben, de elutasító választ kaptak az ingyenesség
tekintetében.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy támogassuk a Családsegítő Szolgálatot kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület a javaslatot egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és a
következő határozatot hozta:
29/2017./II.28.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete 20.000 Ft-tal támogatja a
Nyugat-Nógrád Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot a működéshez szükséges
szoftver megvásárlására.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: polgármester
Napirend utáni hozzászólások
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A Várjátékokkal kapcsolatban szükség lenne egy megbeszélésre. Mikor lenne alkalmas?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Mónikát meg fogom kérni, hogy szervezze meg ennek a megbeszélésnek a lebonyolítását március
elején.
Kelemen Gyuláné képviselő:
A fák ültetésével kapcsolatban kérdezem, hogy János kért-e árajánlatot a kertészettől?
Piroska János alpolgármester:
Még nem kértem, de beszélni fogok vele és megbeszéljük a részleteket.
Megbeszélésre kerültek a faültetéssel kapcsolatos teendők.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Az Árpád utcából a földkupacok el lesznek majd vitetve?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Igen, úgy gondolom, hogy a topolyosba, illetve az apartmanházhoz is vinnénk belőle.
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Varga Zoltán alpolgármester:
A K-szegély és a vízelvezető árok közötti részt fel kellene tölteni, mert ha valamit ki kell majd
kerülni, akkor egy hatalmas gödör keletkezik majd.
Piroska János alpolgármester:
Javaslom, hogy írjunk egy levelet az utca lakóinak, hogy lehetőség szerint mindenki töltse fel az
ingatlanja előtt a K-szegély melletti részt és utána legyen csak elhordva a felesleges föld.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Rendben, megírom a levelet a lakóknak és kérem ez ügyben a segítségüket.
Piroska János alpolgármester:
Nagy probléma még szerintem, hogy ahol a Gyuricza Tamás jár ki a teherautójával, ott teljesen be
van már törve az aszfalt a nagy súlytól. Nem akarom az ő vállalkozását befolyásolni, neki ez a
tevékenysége, adót fizet, nincs ezzel semmi baj, de szerencsésebb lenne, ha ő egy „oldalkijáraton”
tudna közlekedni. Valami közös megoldást kellene találnunk erre. A másik terület a Bertyák Bandié,
szerintem vele is tudnánk egyezkedni.
Kelemen Gyuláné képviselő:
El kell hívni a Tamást egy egyeztető megbeszélésre és kikérni a véleményét.
Szórágy Gyuláné polgármester:
21-én keddre elhívom őt erre a megbeszélésre.
Piroska János alpolgármester:
Rengeteg szemét van eldobálva Nógrád és Berkenye között az úton. Ez nagyon rossz képet fest
rólunk.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Össze szoktuk szedni – 15-20 zsákkal -, de sajnos újra összegyűlik.
Kelemen Gyuláné képviselő:
A Béke téri úttal mi a helyzet?
Szórágy Gyuláné polgármester:
A pályázatunk nyert. A héten volt itt az, aki a szakértői véleményt készítette és mondta, hogy
küldenek majd árajánlatot. Egy évünk van rá, 2018. januárig kell elkészülni a munkákkal és az
elszámolással.
Varga Zoltán alpolgármester:
A várral kapcsolatban jegyeznék meg néhány dolgot. A vár feljáró két részén, a kanyarban és a kapu
előtti vízmosásos rész elég rossz állapotú. A másik, hogy amik a vároldalban le lettek vagdosva
gallyak, el tudnánk égetni valami módon? Természetesen a tűzoltók segítségével, felügyeletével.
Aztán azokat a fákat, amiket most kivágtak, a várjátékokig el kellene onnan hozni. A vároldalnak a
kanyar utáni részénél említettük már, hogy úgy néz ki, mintha csúszna lefelé. Itt az út mindig
keskenyebb.
Piroska János alpolgármester:
A fa lehordásához javasolom, hogy vágjuk össze a fákat kb. 50 cm-es darabokra és „láncba
összeállva” feladogatnánk a várudvarba.
Kovács Ágnes képviselő:
Az iskolai parkoló kialakítása kb. mikorra várható?
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Próbálok még egy olcsóbb árajánlatot kérni.
Zverkó Pál képviselő:
A régi laktanya felé vezető út mellől át lettek már ültetve a fák?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezt nem tudom, én mostanában nem jártam arra. A képviselő-testület határozatát elküldtem.
Piroska János alpolgármester:
Küldjünk még egy levelet és kérjük meg a vállalkozót, hogy március 31-ig ültesse át a fákat
máshová.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy ismételten szólítsuk fel Keresztes Konrádot a fák átültetésére kérem, hogy
kézfelemeléssel jelezze.
A testület a javaslatot egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és a
következő határozatot hozta:
30/2017.(II.28.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhívja Keresztes Konrád 2642
Nógrád, Vasút sor 12. szám alatti lakost, hogy a 75/2016.(VII.30.) számú testületi
határozatban foglaltakat (fák áthelyezése) 2017. március 31-ig teljesítse.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Miután egyéb kérdés, észrevétel nem volt, Szórágy Gyuláné polgármester megköszönte az aktív
részvételt és az ülést 18 óra 35 perckor berekesztette.
k.m.f.
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