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Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

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

Ülés helye:

Községháza Nógrád

Jelen vannak: Szórágy Gyuláné polgármester
Piroska János alpolgármester
Varga Zoltán alpolgármester
2 fő képviselő: Kelemen Gyuláné, Kovács Ágnes
Árpásné Schlenk Judit jegyző
Baloghné Budai Krisztina jegyzőkönyvvezető
Érdeklődők: Dr. Kovács István, Pintér Ferenc
Szórágy Gyuláné polgármester üdvözölte a megjelent képviselőket és érdeklődő állampolgárokat. A
jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, így azt 18 óra 45 perckor megnyitotta.
Elmondja, hogy Zverkó Pál és Villányi Péterné képviselők jelezték, hogy nem tudnak részt venni a
mai ülésen.
A polgármester javaslatot tett két jegyzőkönyv hitelesítőre Kovács Ágnes képviselő és Piroska János
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 21/2017. számú határozattal kapcsolatban szólnék néhány szót. az ülés óta beszéltünk arról, hogy ne
a „Nógrád község vára”elnevezést kapják a turisztikai információs táblák, hanem „Nógrádi vár” név
szerepeljen rajtuk. Kérésünkre kaptunk árajánlatot és látványtervet is. El kell döntenünk, hogy mi
magunk helyezzük-e ki a táblákat, így megspórolva több ezer forintot. A Közútkezelőtől is engedélyt
kell majd kérnünk a táblák kihelyezésével kapcsolatban, de előtte meg kell beszélnünk, hogy hol
legyen a tényleges helyük.
Piroska János alpolgármester:
Én úgy gondolom, hogy mi magunk helyezzük majd ki táblákat. Annyiban lehetne módosítani, hogy
jobbra és balra mutató nyilak jelezzék, hogy milyen irányba kell fordulni, illetve, hogy milyen
távolságra van a vár. Az egyik a 2-es főúton Rétság felől érkezve a parkoló és a nógrádi elágazó között
lehetne elhelyezve, a másik pedig – szintén a 2-es főúton – Vác felől érkező oldalon a nőtincsi elágazó
környékén az ott lévő nagy útjelző tábla elé.
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Varga Zoltán alpolgármester:
A nyilakat szerintem egy külön táblán lenne célszerű elhelyezni, mert az információs táblán sok helyet
elfoglalna.
Piroska János és Varga Zoltán alpolgármesterek vállalják, hogy a táblák lehetséges helyét felmérik a
helyszínen a 2-es főúton, mind Vác felől, mind Rétság felől érkezve.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki elfogadja a turisztikai táblákra kapott árajánlatot és látványtervet kérem, hogy kézfelemeléssel
jelezze.
A testület egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással a két turisztikai tábla
kihelyezésével kapcsolatban a következő határozatot hozta:
31/2017./III.28.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 21/2017.(II.28.) határozatát
úgy módosítja, hogy a turisztikai tájékoztató tábla felirata Nógrádi vár legyen, és a
jelenlegi előterjesztésben szereplő látványtervet elfogadja. A Plastiroute Kft. ajánlatát a
kihelyezés kivételével elfogadja, a fizetendő 90.843 Ft összeget a tartalékkeretből
fedezi.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a táblák és oszlopaik megrendeléséről és
kifizetéséről gondoskodjon, valamint az átcsoportosításra tegyen javaslatot.
A testület felkéri az alpolgármestereket, hogy a táblák felállítási helyét határozzák meg,
valamint a kihelyezésről gondoskodjanak.
Határidő: azonnal és május 31, következő átcsoportosítás
Felelős: polgármester és alpolgármesterek
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, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót, és a következő határozat született:
32/2017./III.28.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási kötelezettséget
megszünteti:
20/2017.(II.28.); 21/2017.(II.28.); 22/2017.(II.28.); 23/2017.(II.28.); 24/2017.(II.28.);
25/2017.(II.28.); 26/2017.(II.28.); 27/2017.(II.28.); 28/2017.(II.28.); 29/2017.(II.28.);
30/2017.(II.28.);
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolási kötelezettség megszüntetését a
nyilvántartáson vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
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Napirend:
1. Tájékoztatás kérése a háziorvos, házi gyermekorvos és a védőnői szolgálat tevékenységéről
Előadó: Tájékoztató készítői
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ülésünket megelőzően az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Sportbizottság tárgyalta ezt a
napirendet, de mielőtt átadnám a szót a bizottság elnökének, megkérdezem dr. Kovács István
háziorvost, hogy a beadott tájékoztatóját kívánja-e valamivel kiegészíteni.
Dr. Kovács István háziorvos:
Nem egészíteném ki, mindent részletesen leírtam a beszámolómban.
Kovács Ágnes képviselő, a bizottság elnöke:
Nagyon jó beszámolókat kaptunk, melyek a lényeget tükrözik, tényeken alapulnak. Az óvodának is és
az iskolának is jó a kapcsolata mind a védőnői, mind a házi gyermekorvosi szolgálattal.
A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolókat.
Piroska János alpolgármester:
Mindannyiunk nevében szeretném kifejezni köszönetemet dr. Kovács István háziorvosnak a precíz és
szakszerű ellátásért, amiben Nógrád és Berkenye községek lakosságát részesíti. A beadott anyagban
minden részletesen fel van tüntetve. Soha nem érkezett panasz, reklamáció a képviselő-testülethez, ami
az ellátással összefüggésbe hozható. Továbbra is jó erőt, egészséget kívánunk munkájához!
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tehát, aki elfogadja a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a védőnői szolgálat tevékenységéről szóló
tájékoztatókat kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság javaslatát a testület egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta és az alábbi határozat született:
33/2017./III.28.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és védőnői tevékenységről szóló tájékoztatókat elfogadja.
Felkéri a háziorvosokat és védőnőt, hogy továbbra is jó színvonalon biztosítsák a
település egészségügyi ellátását.
Határidő: folyamatos
Felelős: gyermekorvos, védőnő és polgármester
2. Dr. Kricsfalvi Anita ajánlata
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ülésünket megelőzően helyszíni szemlét tartottunk az ajánlatról. Úgy gondolom, hogy nem zárkózunk
el a cserétől, de mindenképpen javaslok egy személyes egyeztetést dr. Kricsfalvi Anitával, ahol meg
tudjuk beszélni a problémákat, hogy döntésünk végrehajtható legyen.
A polgármester ezután röviden összefoglalja az ajánlat lényegét.
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Piroska János alpolgármester:
Ésszerűnek látom ezt a cserét. Önkormányzatunk sajnos nincs olyan anyagi helyzetben, hogy önállóan
meg tudja oldani a vár turistaforgalmában résztvevők számára a WC használatának lehetőségét.
Mielőtt dönt a testület, a személyes egyeztetés során a közművel kapcsolatos teendőket is meg kell
beszélni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A kezdet kezdetén még az önkormányzatnak jöttek a számlák és ezt átszámláztuk. Később kértük őt,
hogy írassa át a saját nevére, mert teljes egészében ő használta az egészet. Úgy gondolom, hogy ezt
óraátírással lehet majd megoldani. Küldök majd egy e-mailt dr. Kricsfalvi Anitának a képviselőtestület nevében, melyben leírom, hogy nem zárkózunk el a cserétől, de megkérem őt, hogy a részletek
megbeszélésére egy személyes egyeztetést szeretnénk lefolytatni.
Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület a javaslatot egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és a
következő határozatot hozta:
34/2017./III.28.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
közölje dr. Kricsfalvi Anitával, hogy az önkormányzat a cserétől nem zárkózik el,
továbbá hívja meg őt egy személyes megbeszélésre, ahol a részletek egyeztetésre
kerülnek.
Határidő: azonnal és 2017. április 30.
Felelős: polgármester
3. Egyebek
-

EFOP - 1.5.3-16-2017-00124 pályázat

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Küldtem egy pályázati tájékoztatót, melyet öt település konzorciumban valósítana meg.
Ezután Szórágy Gyuláné felolvassa azt a határozatjavaslatot, mely összefoglalja a pályázat
lényegét.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az etnikummal, nemzetiségekkel szeretnénk felvenni a kapcsolatot és olyan közösségformáló
projekteket létrehozni, olyan rendezvényeket szervezni, ahol az öt település lakói össze tudnak jönni,
problémáikat meg tudják beszélni. Két év alatt kell ezt megvalósítani. A rendezvényeink így talán
nagyobb támogatottságot kapnak, amit össze tudunk kapcsolni azzal, - ami a pályázat fő célja - , hogy
hátrányos helyzetű csoportokat is fel tudjunk a rendezvény keretében karolni.
Szerintem támogassuk ennek a pályázatnak a benyújtását. Úgy gondolom, hogy eszközbeszerzésre egy
nagy méretű rendezvénysátor vásárlását, valamint sörpadok, sörasztalok beszerzését be tudnánk írni. A
rendezvénytervbe a Várjátékokat és az Őszi vigalmat tettük be.
Varga Zoltán alpolgármester:
Az elnyerhető pénz a lakosság arányában kerül megállapításra?
Szórágy Gyuláné polgármester:
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Igen, körülbelül úgy számítják ki, de függ a településen élő hátrányos helyzetűek számától is. Nekünk
kb. 5 M forint jutna eszközbeszerzésre és felújításra.
Aki egyetért ennek a pályázatnak a benyújtásával, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület a pályázat benyújtására tett javaslatot egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással elfogadta és a következő határozatot hozta:
35/2017./III.28.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzata pályázni kíván az EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben-kedvezményezett térségek” megnevezésű
pályázaton.
A pályázat pontos neve: Egyenlő esélyt Nyugat-Nógrád mikro térségében élőknek!
A pályázat célja: a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek
csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, valamint
a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi
közösségekre és erőforrásokra alapuló területi hatókörű fejlesztési programok
megvalósításának támogatása.
A pályázat benyújtására konzorciumot hoz létre Berkenye, Diósjenő, Tolmács,
Szendehely és Nógrád község Önkormányzata.
A konzorcium vezetésével Nógrád község Önkormányzatát bízzák meg.
A támogatás keretében igényelt összeg: 250 M Ft, amelyhez önrész biztosítása nem
szükséges, mivel a támogatás intenzitása 100 %.
A projektidőszak 24 hónap.
A projekt célcsoportjai:
1) A hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, az idősek, a helyi
közszolgáltatásban dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá a
nemzetiségek és az etnikumok.
2) A társadalmi együttélés,
felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében
célcsoportonként jelenik meg adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: polgármester
-

Vár jogi helyzete

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezzel a témával kapcsolatban Budapesten jártam dr. Virág Zsolt miniszteri biztosnál, ahol Balla
Mihály képviselő úr is jelen volt. Itt szó volt arról, hogy várunk jogi helyzete tisztázatlan, ugyanis
olyan jogi státusz, hogy „kezelő” nincsen. A kormánybiztos úr azt javasolta, hogy kezdeményezzük a
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójánál, hogy kapjuk meg a várat ingyenes önkormányzati
használatba. Megírtam a levelet ezzel kapcsolatban, de úgy gondolom, hogy ezt testületi határozattal is
meg kell majd erősíteni. Korábban az országgyűlés már döntött arról, hogy tulajdonba megkapjuk a
várat, de Lázár János miniszter úr nem járult hozzá, mert úgy volt, hogy bekerül a vár a Nemzeti
Várprogramba. Beszéljük meg, hogy ingyenes használatba szeretnénk a várat, vagy tulajdonba kérjük,
esetleg vagyonkezelők legyünk-e. Utóbbi esetben olyan vagyonkezelői szerződést kell kötni, amely
nem csak kötelezettségeket ró ránk, hanem jogokat is biztosít., de fizetési kötelezettséggel is jár.
Piroska János alpolgármester:
Én nem javaslom, hogy tulajdonosai legyünk a várnak. Az önkormányzat nincs olyan anyagi
helyzetben, hogy az ezzel járó feladatokat ellássa.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy kezdeményezzük a vár ingyenes használatba adását, kérem, hogy
kézfelemeléssel jelezze.
A testület a javaslatot egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és a
következő határozatot hozta:
36/2017./III.28.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
kezdeményezze, hogy a Nógrád 550 hrsz-ú (vár-rom) ingatlant a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. adja ingyenesen az önkormányzat használatába.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról intézkedjen.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
-

Címerek és községháza felirat felfestése

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az árajánlatot adó cég a látványtervek alapján elkészítette az ajánlatát, és kérném a képviselő-testület
támogatását, hogy ezt a feliratot és címereket megrendelhessem.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A címerek és felirat elrendezéséről döntsünk, mert még nincs végleges változat.
A testület a látványtervek alapján rövid megbeszélés után eldöntötte, hogy melyik elrendezés kerüljön
fel az épület homlokzatára. Ez alapján a „Községháza” felirat vízszintesen, középen lesz elhelyezve,
fölé az ország címere, alá pedig a község címere kerül.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy az árajánlatot elfogadjuk, és az alapján a munkát megrendeljük, kérem, hogy
kézfelemeléssel jelezze.
A testület a javaslatot egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és a
következő határozatot hozta:
37/2017./III.28.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete elrendeli, hogy a községháza
homlokzatán a magyar címer, a „Községháza” felirat, valamint a települési címer
elhelyezésre kerüljön. Elfogadja ezzel kapcsolatban az Ottapont Grafika Kft. ajánlatát
bruttó 261.303 Ft összegben.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról intézkedjen.
Határidő: 2017. május 30.
Felelős: polgármester
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-

Zöldhulladék-gyűjtőpont kijelölése

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A Zöldhíd Nonprofit Kft. megkereste az önkormányzatokat, hogy a zöldhulladék elszállításával
kapcsolatban gyűjtőpontokat jelöljenek ki a településeken. Többeknek is az a véleménye, hogy így
valószínűleg illegális szemétlerakók alakulnak majd ki. Szerintem ez visszafejlődés. Van-e javaslat
arra vonatkozóan, hogy hol jelöljünk ki gyűjtőhelyet?
Piroska János alpolgármester:
Olyan helyet kell kijelölni, ami gépjárművel könnyen megközelíthető.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Szerintem a régi gázcsere-telep megfelelő lenne.
Dr. Kovács István háziorvos:
Megoldásként szóba jöhetne, ha egy helyi szállító havonta egyszer körbemenne a faluban és a házak
előtt elhelyezett zöldhulladékot összegyűjtené és elszállítaná a gyűjtőpontra.
Piroska János alpolgármester:
Ez a szervezett szállítási mód kezelhetőnek tűnik, mert egy idős ember nem fogja tudni elvinni a
gyűjtőpontra az összegyűjtött zöldhulladékot.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Fel lehetne mérni, hogy kinek van olyan kazánja, amiben az őrleményt fel tudja használni fűtéshez.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A diósjenői önkormányzat szintén ezzel tüzel. Őket is meg lehet kérdezni. A lakosságnak ki kell adni
egy olyan tájékoztatást, hogy aki tudja, vigye a gázcsere-telepre a zöldhulladékot, akinek pedig ez
nagy problémát jelent, havonta egyszer, egy kijelölt napon elszállíttatjuk az ingatlanja elől.
Aki egyetért azzal, hogy a zöldhulladék gyűjtőpont a volt gázcsere-telepen legyen kijelölve, kérem,
hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület a zöldhulladék-gyűjtőpontra tett javaslatot egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással támogatta és a következő határozatot hozta:
38/2017./III.28.) képviselő-testületi határozat
Nógrád
Község
Önkormányzatának
képviselő-testülete
a
zöldhulladék
összegyűjtésének helyéül az iskola mögötti volt gázcseretelepet jelöli ki.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a szolgáltatót tájékoztassa. Továbbá
a gyűjtőponton történő elhelyezés lehetőségéről a lakosságot tájékoztassa és annak
nyitva tartásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
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-

Locsolóbál megrendezése a Művelődési házban

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A Nógrádiak Nógrádért Egyesülettől érkezett egy kérelem, akik húsvét alkalmából locsolóbált
szeretnének rendezni április 16-án a Művelődési házban. Ehhez kérik az önkormányzat hozzájárulását.
Pillanatnyilag ennek az az akadálya, hogy a kazán elromlott, nem tudom, hogy sikerül-e addigra
megjavítani. Az önkormányzat rendelete alapján a helyben működő szervezetek ingyen kaphatják meg
a termet, a fűtésről viszont nekik kell gondoskodniuk. Én úgy gondolom, hogy ezekkel a feltételekkel
az Egyesület rendelkezésére tudjuk bocsájtani a Művelődési házat.
Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület a locsolóbál megrendezését támogatta és a javaslatot egyhangúlag, 5 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és a következő határozat született:
39/2017./III.28.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja, hogy a Nógrádiak
Nógrádért Egyesület 2017. április 16-ján a Művelődési házban Locsolóbált tartson. A
helyet az önkormányzat ingyen biztosítja a civil szervezet részére, a fűtésről azonban
saját maguknak kell gondoskodniuk.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érdekelteket tájékoztassa, és
annak végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
-

Nóta és Dalverseny időpontjának módosulása

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat nevében írt egy kérelmet az elnök asszony. Szeretné, ha az
április 22-re tervezett Nóta és Dalverseny időpontja április 29-re módosulna és ezt a rendezvény
naptárban is kéri módosítani. A meghívott cibakházi vendégeknek nem jó az eredeti időpont, és e miatt
kerülne április 29-én megrendezésre.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki elfogadja, hogy a Nóta és Dalverseny megrendezésének időpontja április 29-re módosuljon és
emiatt a rendezvénynaptár módosuljon, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület a kérelmet egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta és a
következő határozatot hozta:
40/2017./III.28.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2017. évi rendezvénytervről
szóló 6/2017.(I.31.) határozatában szereplő Nóta-és dalverseny időpontját 2017. április
22-ről április 29- re módosítja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érdekelteket tájékoztassa, és
annak végrehajtásáról gondoskodjon.
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Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
Napirend utáni hozzászólások
Piroska János alpolgármester:
A vasútállomás felé vezető járda mellett ki lettek ásva a gödrök, melyekbe be lehet majd ültetni a 16
db facsemetét. Javaslom, hogy minden civil szervezet ültessen be egy-egy fát, két fa legyen az
önkormányzaté, egy az óvodáé egy pedig az iskoláé, így mind a 16 db fának lenne gazdája. Én
vállalom, hogy az első két fát beültetem, a többit ahhoz igazítva lehetne ültetni. Ha esetleg a kertészet
nem tudja kiszállítani, akkor én elhozom utánfutóval.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Minden civil szervezettől jöhetne 2-3 ember, a tűzoltók biztosíthatnák a vizet és így 1-2 óra alatt be
tudnánk ültetni a csemetéket.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Amint megtudom, hogy mikor érkeznek a fák, szólok a képviselő-társaknak, majd azután egyeztetek a
civil szervezetekkel is az ültetéssel kapcsolatban.
Kelemen Gyuláné képviselő:
A temetőben megfelelő illemhely kialakítását tartom szükségesnek, többen jelezték már ennek
fontosságát. A víz ott van, de a csatornázást meg kellene oldani. Kérjünk Varga Jánostól erre
költségvetést és tervet.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Szerintem kívülről, a terasz felől lehetne megoldani az illemhely kialakítást, hogy ne kelljen bemenni a
ravatalozóba.
Varga Zoltán alpolgármester:
A csatornázás kivitelezése lenne a legnehezebb feladat, úgy gondolom.
Piroska János alpolgármester:
A ravatalozónak van egy nagy, használható emésztőgödre. Nem lenne olyan nagy igénybevétel, hogy
sűrűn kelljen üríteni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a temetői illemhely kialakítására árajánlatot kérjünk, kérem, hogy
kézfelemeléssel jelezze.
A testület a javaslatot egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta és a
következő határozatot hozta:
41/2017./III.28.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a polgármestert, kérjen
be árajánlatokat arra vonatkozóan, hogy a temetőben, a ravatalozó mellett vízöblítéses
illemhelyet lehessen kialakítani.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: polgármester
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Kelemen Gyuláné képviselő:
A Béke tér felújítására érkeztek már ajánlatok?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Kettő árajánlat érkezett eddig, még egyet várunk és utána tudunk erről beszélni. A vár bejárata előtti,
valamint a „kanyar” útszakasz felújításával kapcsolatban viszont kaptunk már árajánlatot. A „kanyar”
és a bejárat összesen 37 m. A bejárat előtti 17 m hosszúságú szakasz kb. 1.200.000 Ft-ba kerülne.
Varga Zoltán alpolgármester:
A „kanyar” mennyibe kerülne?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az még több lenne, mert hosszabb szakasz. Javasolták, hogy meg lehetne szórni kővel és lehengerezni.
Ez valamivel olcsóbb megoldás lenne, de ha nagy esőzés lesz, le fogja vinni a követ.
Piroska János alpolgármester:
Mivel a lehetőségeink szűkre szabottak, javaslom, hogy állítsunk fel fontossági sorrendet. A kapu
előtti rész a kritikusabb, a kanyart egyelőre szórjuk be kővel és hengerezzük be.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ha a követ megszórjuk cementtel és az összeáll, egy ideig használható lenne az út. Ezt mi magunk
meg tudnánk csinálni házilag.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A Vár Alapítványnak nincs lehetősége támogatni ennek megvalósítását?
Pintér Ferenc az Alapítvány tagja:
Nincs. Ekkora összeg nem áll a rendelkezésünkre.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Kérjünk fizetési haladékot is.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a vár kapuja előtti szakaszt csináltassuk meg a tartalékalap terhére, kérem,
hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület a javaslatot egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és a
következő határozatot hozta:
42/2017./III.28.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja az OTYS Úttechnika
Kft. árajánlatát a vár kapubejárata előtti útszakasz megjavítására bruttó 1.183.259 Ft
összegben.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozóval kössön szerződést, hogy a
munka a Várjátékok előtt elvégzésre kerüljön. Az összeg kifizetése tartalékalap terhére
lehetséges.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon és
átcsoportosításra tegyen javaslatot.
Határidő: azonnal és értelemszerű, következő átcsoportosítás
Felelős: polgármester
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Kelemen Gyuláné képviselő:
A hétvégi vármentő program keretében a keletkező hulladékot a diósjeneiekkel el lehet majd
szállíttatni, úgy, mint tavaly is? Egy helyre lesz minden összegyűjtve.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Nem visznek el mindent, csak a gallyakat.
Dr. Kovács István háziorvos:
A vár közterületnek minősül? Az égetésre vonatkozó helyi rendelet miatt kérdezem, ugyanis abban az
szerepel, hogy a közterületeken tilos az égetés, csak a belterületi magáningatlanokon megengedett.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Nem közterület. Az ingatlan nyilvántartásban úgy szerepel, hogy vár-várrom. A tulajdonosa a Magyar
Állam.
Dr. Kovács István háziorvos:
A legutóbbi testületi ülésen elhangzott az, hogy tarlót kell égetni a váron.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Nem tarló, vagy lábon álló növényzet égetésről volt szó, hanem a gallyak elégetésére gondolt az
alpolgármester úr.
Varga Zoltán alpolgármester:
Arra gondoltam, hogy a kanyar utáni rész nagyon problémás, sok ott a tuskó. Gondoltuk, hogy egy
nagyobb fűnyírót leengedünk azon az oldalon, de sajnos a tuskók miatt ez a megoldás nem lehetséges.
Ennek az akácos sarjakkal benőtt területnek a megégetésére gondoltam.
Dr. Kovács István háziorvos:
Véleményem szerint az lábon álló növényzet.
Varga Zoltán alpolgármester:
Az a növényzet le van vágva, már több éve ott szárad.
Dr. Kovács István háziorvos:
Azok az akácfa ágak el fognak rothadni pár év alatt, nem kell velük semmit csinálni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Sajnos nem lehet miattuk füvet nyírni.
Pintér Ferenc érdeklődő állampolgár:
A kivágott fákkal nem tervezünk semmit?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Legutóbb arról volt szó, hogy le lesznek hozva a vároldalból, össze kell vágni kicsire és valamelyik
intézmény fűtéséhez fel lehet majd használni.
Piroska János alpolgármester:
Szerintem hosszú távú megoldás lehetne, ha valamilyen vegyszerrel, gyomirtó szerrel lenne a vároldal
akácosa kezelve.
Szórágy Gyuláné polgármester:
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Igen, kértem erre vonatkozóan árajánlatot, de még választ nem kaptam. Amikor én az erdőfelügyelővel
beszéltem erről a témáról azt mondta, hogy ha majd új üzemterv fog készülni a várra, akkor abba
építsük bele a vár oldalának letisztítását.
Piroska János alpolgármester:
Ha egyszer régészeti feltárásra kerülne sor, az akácos akkor is nagy problémát jelentene.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Eszembe jutott még egy fontos dolog, belterületi közutak felújítására lehet pályázatot benyújtani,
összesen 15 M Ft-ra.
Sólyom Péterrel felmérettem a Hunyadi utca alsó felét és a Gárdonyi Géza utcát. Ezek a várhoz közeli
utcák, a Gárdonyi utcában parkolót lehetne kialakítani.
Piroska János alpolgármester:
Mindig nagy problémát okozott a vár autóbusszal történő megközelítése. A Gárdonyi utcában nagyon
jól ki lehetne alakítani autóbuszok részére is parkolót az út kiszélesítésével. A Váci utca felől lehetne
behajtani, egyirányúvá tenni, a Szondi utcába kihajtva pedig el lehet hagyni a parkolót.
Kelemen Gyuláné képviselő:
A temető felé vezető utcát nem lehetne megcsináltatni?
Szórágy Gyuláné polgármester:
A hídig felmérettem azt is. Itt az átereszt is meg kell csinálni, új gyűrűket berakni és utána rá az utat.
Aki tehát egyetért azzal, hogy a belterületi közutak felújítására nyújtsunk be pályázatot az említett
útszakaszokra, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület a pályázat benyújtására tett javaslatot egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással elfogadta és a következő határozatot hozta:
43/2017./III.28.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete indulni kíván a BM által kiírt
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2017. pályázaton. A pályázat
keretében a Hunyadi utca alsó részének, és a Gárdonyi Géza utca teljes egészének
útburkolata kerülne felújításra.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat előkészítéséről intézkedjen, konkrét
összegek ismeretében a szükséges önerő biztosítása érdekében a következő ülésen tegye
meg előterjesztését.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
Kelemen Gyuláné képviselő:
Az iskolai parkoló és a buszforduló ügye hol tart most?
Szórágy Gyuláné polgármester:
A buszfordulót kipróbálta a Nógrád Volán is és a Volánbusz is, kérték, hogy még egy kisebb sarkot
betonozzunk le, hogy a busznak ne kelljen a sárba belemennie. A tábla elhelyezését illetően várják
még a Közép-magyarországi Közlekedési Vállalatnak a szakemberei a jelzést. A buszra a fel-és
leszállás a járdán történne, de a buszmegálló épülete maradna a jelenlegi helyén. Várhatóan április 15től fogjuk a buszokat visszakapni.
A parkolóval kapcsolatban Sólyom Péterék adtak egy 4 M Ft-os árajánlatot. Én mondtam, hogy a
földmunkát megpróbálom mással megcsináltatni, más formában. Ezzel kapcsolatban volt egy
egyeztetésünk, ami sikeresnek bizonyult. Lesz egy vállalkozó, aki kiszedi a földet, elviszi a Csurgó
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melletti agyaggödörbe. Így kaptam egy újabb árajánlatot, ami 1 M Ft-tal olcsóbb. Tehát, amint az idő
engedi, elkezdődhet a földmunka.
Dr. Kovács István háziorvos:
A Béke téren a járda is meg lesz csinálva, mert nagyon rossz minőségű?
Szórágy Gyuláné polgármester:
A jelenlegi járda fel lesz szedve és valószínűleg a kerítésekig lesz az út kialakítva, tehát a
balesetveszély meg fog szűnni.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Az eddig benyújtott pályázatokat elbírálták már?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Még sajnos nem. Az I. világháborús pályázathoz kellett hiánypótlást küldenünk, ezt el is küldtük. A
többi pályázatról nincs még hír. Túlságosan hosszú az elbírálási szakasz és félő, hogy a kivitelezésre
nem sok idő jut majd. Bejáráson megtekintettük a Jókai utcát, kérem a testület döntését az ügyben.
A képviselők ezután megbeszélték, hogy legyen a kifizetés, és ezzel kapcsolatban egyhangúlag 5
igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozat született:
44/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Jókai utca (szerződéskötéskor
Névtelen utca) teljesítését elfogadja. A számla kifizetése 4.000.000 Ft + Áfa, összesen
5.080.000 Ft ügyében az alábbiak szerint rendelkezik:
2017. március 31-ig ki kell fizetni 3.208.347 Ft-ot, a fennmaradó 1.871.653 Ft kifizetése
pedig 2017. április 30-ig történhet.
Amennyiben a számlát benyújtó K&K Energy Service Kft-nek az Önkormányzat felé
tartozása áll fenn, akkor a kifizetés az adószámlára történő utalással teljesülhet, amiről a
számla benyújtóját tájékoztatni kell.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester ismertette a Béke téri vis maior pályázattal kapcsolatban a Kavicsút
Kft, a B&B Salgó Építőipari és Kereskedelmi Kft, valamint az OTYS Úttechnika Kft ajánlatát. Az
ajánlatokat a képviselők megvitatták és ezt követően úgy döntöttek, hogy a legalacsonyabb árat adó
ajánlatát fogadják el.
Az üggyel kapcsolatban a képviselők egyhangúlag 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozzák:
45/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Béke tér felújításával
kapcsolatban az OTYS Úttechnika Kft.bruttó 7.056.565 Ft-os árajánlatát fogadja el.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozóval az árajánlatnak és a vis maior
pályázat tartalmának megfelelően a szerződést kösse meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Miután egyéb kérdés, észrevétel nem volt, Szórágy Gyuláné polgármester megköszönte az aktív
részvételt és az ülést 20 óra 30 perckor berekesztette.
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