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

Nógrád Község Képviselő-testületének 2017. április 25-én, 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
Meghívott vendég: Debreceniné Králik Tünde Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzatának elnöke
Érdeklődők: Bera Lászlóné, Nyilas Kálmánné, Pintér Ferenc
Napirend előtt:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Napirend:
1. Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi
Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatója
Előterjesztő: Okolenszki Gábor tü. alezredes
2. Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi beszámoló jelentése
Előterjesztő: Mohács Gábor tü. őrnagy
3. Civil szervezetek működési támogatás pályázatának elbírálása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
4. Dr. Kricsfalvi Anita ajánlata
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
5. Egyebek
Napirend utáni hozzászólások
Hozott határozat: 46/2017.(IV.25.) – 62/2017.(IV.25) képviselő-testületi határozat
Hozott rendelet nem volt.
Zárt ülés nem volt.
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Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Nógrád Község Képviselő-testületének 2017. április 25-én, 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
Meghívott vendég: Debreceniné Králik Tünde Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzatának elnöke
Érdeklődők: Bera Lászlóné, Nyilas Kálmánné, Pintér Ferenc
Szórágy Gyuláné polgármester üdvözölte a megjelent képviselőket a meghívott vendéget és érdeklődő
állampolgárokat. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, így azt 18 óra 20
perckor megnyitotta.
A polgármester javaslatot tett két jegyzőkönyv hitelesítőre Kelemen Gyuláné 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:
Ma kaptuk meg a Magyar Közútkezelő Zrt-től a táblák kihelyezésére az engedélyt, azonban nem
engedélyezték, hogy nyíl kerüljön elhelyezésre a táblákon. Az ő szakvezetésükkel lehet majd kihelyezni a
táblákat. A gyártó a befizetett díjról utólag állít majd ki számlát. A két alpolgármesterrel szeretnék majd
időpontot egyeztetni az ülés után, hogy mikor és hol lenne alkalmas az elhelyezés.
Kelemen Gyuláné képviselő:
A Községháza felirat és a címerek elhelyezésével kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy hol tart a
folyamat?
Szórágy Gyuláné polgármester:
A megrendelést leadtam. Azt az ígéretet kaptam, hogy április második felében vagy május első felében
tudják kihelyezni a feliratot és a címereket.
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Piroska János alpolgármester:
Én a Szarvas Zsolt levelére szeretnék reagálni. Elég éles hangú levelet küldött. Mi továbbra is fenntartjuk
azt az álláspontunkat, amit akkor elmondtunk. Véleményünk szerint szakmai műhiba történt az ő részéről.
Zverkó Pál képviselő:
Figyelmetlen volt, hanyagul kezelte a dolgot. Innentől kezdve ezt neki is vállalnia kell.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Erről döntenünk nem kell, csupán tájékoztatásul küldtem ki nektek ezt a levelet, hogy tudjátok, hogy hol
tart az ügy.
Kelemen Gyuláné képviselő:
A temetői illemhely kialakításával kapcsolatban történt-e valamilyen felmérés?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Igen, tegnap voltunk kint a tervezővel, de az emésztőgödröt nem találtuk meg. Van ott egy kis
vizesblokkos helyiség – falikút van benne és egy kézmosó – az lehetne arra alkalmas. Ez volna a
legolcsóbb megoldás szerinte, nem kellene a külső részt beépíteni. Jó lenne, ha megtalálnánk az
emésztőgödröt, mert ha nem, akkor neki úgy kell a tervezést elkészíteni, hogy a csatornára rákötést külön
kell megterveztetni. A ravatalozó bejárata és a kettes ajtó mellett van egy ablak. Ezt az ablakot lehetne
kiváltani egy ajtóval, mellé egy keskeny ablakot betenni a fény miatt és itt kézmosót és két wc-t lehetne
kialakítani. Javasolta még, hogy a régi mozaikra tehetnénk járólapot.
Varga Zoltán alpolgármester:
A vár kapubejárójának a munkálatai mikor kezdődhetnek el?
Szórágy Gyuláné polgármester:
A szerződést megkötöttük. A kivitelező azt mondta, hogy – mivel több munkára is szerződtünk velük –
egyszerre szeretnének „felvonulni”. Megcsinálnák az iskolai parkolót, a vár bejáratát és a Béke téri
felújítást is. Május 31-re ígérték ezek megvalósítását. Holnap megkezdődik a földmunka az iskolai
parkoló kialakításánál.
Zverkó Pál képviselő:
A villanybővítéssel mi a helyzet?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Még semmi. Úgy gondolom, hogy egy napra kérhetnénk teljesítmény bővítést, ez talán járható út.
Zverkó Pál képviselő:
Kell írni egy levelet az Émásznak – le lehet tölteni a honlapjukról egy igénybejelentőt - és ők küldenek
egy gazdasági műszaki tájékoztatót. Úgy is jó, ha arra a hétvégére felbővítik a teljesítményt. A következő
évi rendezvényig majd kitalálunk valamit.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Hány Amper bővítés szükséges?
Zverkó Pál képviselő:
3 x 50 Amper elég.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Rendben, én ezt a kérelmet holnap megírom.
Piroska János alpolgármester:
Én a pénzügyi bizottsági ülésen említettem, hogy a Béke téri munkálatok megkezdése előtt jelezni kell az
Émász felé, hogy van ott egy megdőlt villanyoszlop és jó lenne, ha azt kicserélnék, vagy helyreállítanák.
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Azt is elmondtam, hogy a Hunyadi utca szintje és a Béke téri utca szintje között legalább 80 cm
szintkülönbség van, és az autók fennakadnak. Egyeztessünk a kivitelezővel, hogy hogyan lehetne ezt
áthidalni és a fönti átereszt is meg kellene toldani, vagy eltolni hosszanti irányba, hogy elérje a lefolyót.
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 határozat született:
46/2017.(IV.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási kötelezettséget
megszünteti:
31/2017.(III.28.); 32/2017.(III.28.); 33/2017.(III.28.); 34/2017.(III.28.); 35/2017.(III.28.);
36/2017.(III.28.); 37/2017.(III.28.); 38/2017.(III.28.); 39/2017.(III.28.); 40/2017.(III.28.);
41/2017.(III.28.);42/2017.(III.28.); 43/2017.(III.28.); 44/2017.(III.28.); 45/2017.(III.28.);
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolási kötelezettség megszüntetését a
nyilvántartáson vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Napirend:
1.

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati
Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatója
Előterjesztő: Okolenszki Gábor tü. alezredes

Katasztrófavédelmi

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Nagyon alapos, nagyon sokrétű és nagyon sok információval ellátó anyagot kaptunk a Katasztrófavédelmi
Kirendeltségtől. Mindenre kitértek, ami a tevékenységi körükbe tartozott az év folyamán. Ezúton is
szeretném megköszönni a munkájukat.
Amennyiben nincs más kérdés a napirenddel kapcsolatban, szavazásra teszem: aki elfogadja a Nógrád
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatót, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatót, és a következő határozatot hozta:
47/2017.(IV.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016.
évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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2. Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
parancsnokság 2016. évi beszámoló jelentése
Előterjesztő: Mohács Gábor tü. őrnagy

Balassagyarmati

Hivatásos

Tűzoltó-

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tőlük szintén egy nagyon tartalmas beszámolót kaptunk. Ha van kérdés ezzel kapcsolatban, tegyük fel, én
továbbítom feléjük. Köszönjük az ő munkájukat is, hiszen nagyon hasznos tevékenységet végeztek.
Amennyiben nincs más kérdés a napirenddel kapcsolatban, szavazásra teszem: aki elfogadja a Nógrád
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi
beszámoló jelentését, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi beszámoló
jelentését és a következő határozatot hozta:
48/2017.(IV.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság 2016. éves
beszámoló jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3.

Civil szervezetek működési támogatás pályázatának elbírálása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ülésünket megelőzően a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság már tárgyalta ezt a napirendet,
ezért átadom a szót a bizottság elnökének.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
Minden évben anyagi támogatásban részesíti az önkormányzat a civil szervezeteket. Úgy próbáltuk
elosztani az erre szánt keretet, hogy senki se érezze hátrányban magát. Figyelembe vettük a 2017. évre
vonatkozó terveiket. Egyes szervezetek kulturális területen tevékenykednek inkább, vannak, akik a
közösséget szolgálják, vagy mindkettőben részt vesznek és vannak olyanok is, akik amolyan csendes
társak. Ezt a szempontot is figyelembe vettük, szem előtt tartva a 2017. évre vonatkozó terveiket is.
Kiemelném a Nógrádi Vár Megmentéséért Alapítvány munkáját, a Nógrádiak Nógrádért Egyesületet, a
Napraforgó Egyesületet. Örülnék, ha a civil szervezetek kiválasztanának maguknak a község egy-egy
szeletét, amiről ők gondoskodnának, karban tartanának azt a területet. Például a Napraforgó Egyesület a
Csurgó forrásnál tevékenykedik így.
Most pedig ismertetem a bizottság támogatási javaslatát:
Nógrád Várának Megmentéséért Alapítványnak 150.000 Ft-ot,
Nógrádi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek 250.000 Ft-ot,
Nógrádi Napraforgó Egyesületnek 100.000 Ft-ot,
Nógrád Község Hagyományőrző Klub Egyesületnek 120.000 Ft-ot,
Nógrádiak Nógrádért Egyesületnek 100.000 Ft-ot,
Nógrád Sportegyesületnek 100.000 Ft-ot,
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Börzsönyi Egyesült Álmok Egyesületnek 100.000 Ft-ot,
Nógrádi Polgárőr Egyesületnek 200.000 Ft-ot,
Nógrádi Tornateremért Alapítványnak 100.000 Ft-ot,
Nógrádi Nagyboldogasszony Alapítványnak 100.000 Ft-ot,
Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör Egyesületnek 100.000 Ft-ot javasoltunk.
1.500.000 Ft volt erre elkülönítve, a javasolt összegek 1.420.000 Ft-ot tesznek ki. A maradék összeget is
felhasználjuk majd ott, ahol leginkább szükséges lesz.
Én nagyon örültem, amikor a díszfák ültetésénél minden civil szervezet kivette a részét, építő jellegű volt.
Úgy gondolom, hogy a tó megmentéséért is lehetne tenni egy jó kis társadalmi munkával.
Zverkó Pál képviselő:
Volt jelentkező erre, vele mi van?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Azt az ajánlatot akkor elutasította a képviselő-testület.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
Én úgy hallottam, hogy a tavat le lehet engedni, kitisztítani, majd újból feltölteni. Ki lehetne dolgozni erre
egy koncepciót.
Varga Zoltán alpolgármester:
Ha jól tudom, Berkenyén ezt úgy oldották meg, hogy a leeresztésnél levettek két deszkát, lement kb. 20
cm víz, és amikor a víz befagyott és rá lehetett menni a jégre, akkor lényegében letúrták a sást a jég
felszínén, majd tavasszal a két deszkát visszatették és a sás torzsai nem látszódtak már.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
Az újból kinő.
Varga Zoltán alpolgármester:
Erre ők azt mondták, hogy van olyan halállományuk, ami ezeket a frissen kinőtt torzsákat lerendezi.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Amennyiben nincs más kérdés a napirenddel kapcsolatban, szavazásra teszem, de külön-külön kell
megszavaznunk a civil szervezetek támogatására tett javaslatokat, mert vannak személyesen érintettek a
különböző egyesületekben és alapítványokban.
Tehát, aki egyetért a bizottság által a Nógrád Várának Megmentéséért Alapítvány részére javasolt
150.000 Ft támogatási összeggel, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
Piroska János bejelentette személyes érintettségét.
A testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Pénzügyi, Gazdasági
és Fejlesztési Bizottság javaslatát és a következő határozat született:
49/2017.(IV.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrád Várának
Megmentéséért Alapítvány civil szervezetet 2017. évben 150.000 Ft összegű
támogatásban részesíti.
A támogatás kifizetése a tartalékkeret terhére történhet.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a civil szervezetet értesítse. A
rendeletben foglaltak szerint a támogatási szerződést kösse meg, és az összeg kiutalásáról
intézkedjen.
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A felhasználásról az elszámolást kérje számon, és a szükséges átcsoportosításról
intézkedjen.
Határidő: azonnal és a rendeletben foglaltak szerint
Felelős: polgármester
Piroska János személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazáson.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért a bizottság által a Nógrádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére javasolt 250.000 Ft, a Nógrád
Község Hagyományőrző Klub Egyesület részére javasolt 120.000 Ft, a Nógrád Sportegyesület részére
javasolt 100.000 Ft és a Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör Egyesület részére javasolt 100.000 Ft
támogatási összeggel, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
Szórágy Gyuláné bejelentette személyes érintettségét.
A testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Pénzügyi, Gazdasági
és Fejlesztési Bizottság javaslatát és a következő határozat született:
50/2017.(IV.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek 2017. évi
támogatásával kapcsolatban a következő döntést hozza:
Támogatott
Nógrádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Nógrád Község Hagyományőrző Klub Egyesület
Nógrád Sportegyesület
Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör Egyesület
Összesen:

Támogatási összeg
250.000 Ft
120.000 Ft
100.000 Ft
100.000 Ft
570.000 Ft

A támogatás kifizetése a tartalékkeret terhére történhet.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a civil szervezeteket értesítse. A
rendeletben foglaltak szerint a támogatási szerződéseket kösse meg, és az összegek
kiutalásáról intézkedjen.
A felhasználásról az elszámolásokat kérje számon, és a szükséges átcsoportosításról
intézkedjen.
Határidő: azonnal és a rendeletben foglaltak szerint
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazáson.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért a bizottság által a Nógrádi Napraforgó Hagyományőrző és Szociális Egyesület részére
javasolt 100.000 Ft, a Nógrádiak Nógrádért Egyesület részére javasolt 100.000 Ft és a Börzsönyi
Egyesült Álmok Egyesület részére javasolt 100.000 Ft támogatási összeggel, kérem, hogy
kézfelemeléssel jelezze.
A testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Pénzügyi, Gazdasági
és Fejlesztési Bizottság javaslatát és a következő határozat született:
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51/2017.(IV.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek 2017. évi
támogatásával kapcsolatban a következő döntést hozza:
Támogatott
Támogatási összeg
Nógrádi Napraforgó Hagyományőrző és Szociális Egyesület
100.000 Ft
Nógrádiak Nógrádért Egyesület
100.000 Ft
Börzsönyi Egyesült Álmok Egyesület
100.000 Ft
Összesen:
300.000 Ft
A támogatás kifizetése a tartalékkeret terhére történhet.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a civil szervezeteket értesítse. A
rendeletben foglaltak szerint a támogatási szerződéseket kösse meg, és az összegek
kiutalásáról intézkedjen.
A felhasználásról az elszámolásokat kérje számon, és a szükséges átcsoportosításról
intézkedjen.
Határidő: azonnal és a rendeletben foglaltak szerint
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért a bizottság által a Nógrádi Polgárőr Egyesület részére javasolt 200.000 Ft támogatási
összeggel, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
Szórágy Gyuláné, Varga Zoltán és Zverkó Pál bejelentette személyes érintettségét.
A testület egyhangúlag, 4 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Pénzügyi, Gazdasági
és Fejlesztési Bizottság javaslatát és a következő határozat született:
52/2017.(IV.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrádi Polgárőr Egyesület
civil szervezetet 2017. évben 200.000 Ft összegű támogatásban részesíti.
A támogatás kifizetése a tartalékkeret terhére történhet.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a civil szervezetet értesítse. A
rendeletben foglaltak szerint a támogatási szerződést kösse meg, és az összeg
kiutalásáról intézkedjen.
A felhasználásról az elszámolást kérje számon, és a szükséges átcsoportosításról
intézkedjen.
Határidő: azonnal és a rendeletben foglaltak szerint
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné, Varga Zoltán és Zverkó Pál személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazáson.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért a bizottság által a Nógrádi Tornateremért Alapítvány részére javasolt 100.000 Ft
támogatási összeggel, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
Kelemen Gyuláné és Kovács Ágnes bejelentette személyes érintettségét.
A testület egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Pénzügyi, Gazdasági
és Fejlesztési Bizottság javaslatát és a következő határozat született:
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53/2017.(IV.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrádi Tornateremért
Alapítvány civil szervezetet 2017. évben 100.000 Ft összegű támogatásban részesíti.
A támogatás kifizetése a tartalékkeret terhére történhet.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a civil szervezetet értesítse. A
rendeletben foglaltak szerint a támogatási szerződést kösse meg, és az összeg
kiutalásáról intézkedjen.
A felhasználásról az elszámolást kérje számon, és a szükséges átcsoportosításról
intézkedjen.
Határidő: azonnal és a rendeletben foglaltak szerint
Felelős: polgármester
Kelemen Gyuláné és Kovács Ágnes személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazáson.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért a bizottság által a Nógrádi Nagyboldogasszony Alapítvány részére javasolt 100.000 Ft
támogatási összeggel, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
Kelemen Gyuláné és Piroska János bejelentette személyes érintettségét.
A testület egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Pénzügyi, Gazdasági
és Fejlesztési Bizottság javaslatát és a következő határozat született:
54/2017.(IV.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrádi Nagyboldogasszony
Alapítvány civil szervezetet 2017. évben 100.000 Ft összegű támogatásban részesíti.
A támogatás kifizetése a tartalékkeret terhére történhet.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a civil szervezetet értesítse. A
rendeletben foglaltak szerint a támogatási szerződést kösse meg, és az összeg
kiutalásáról intézkedjen.
A felhasználásról az elszámolást kérje számon, és a szükséges átcsoportosításról
intézkedjen.
Határidő: azonnal és a rendeletben foglaltak szerint
Felelős: polgármester
Kelemen Gyuláné és Piroska János személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazáson.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Úgy gondolom, hogy valamennyi civil szervezetre nagy szükség van, jó kis közösségek alakultak ki,
mind a faluért akar tenni. Ha nem is sokkal, de ezzel a kis támogatási összeggel is lehetőséget adunk
nekik, hogy a céljaik megvalósuljanak. Ehhez sok sikert kívánok nekik!
19 órakor megérkezik Debreceniné
Önkormányzatának elnöke

Králik

Tünde

Nógrád

Község

Szlovák

Nemzetiségi
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4.

Dr. Kricsfalvi Anita ajánlata
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság már ezt a napirendet is tárgyalta, ezért újra átadom a szót
a bizottság elnökének.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
A Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság ülésére egy egyeztető megbeszélésre meghívást kapott dr.
Kricsfalvi Anita. Az ülést megelőzően kint jártunk a helyszínen is, megnéztük a területet. A bizottsági
ülésen elméletben megegyezés született, de több elintézendő feladat van még ezzel kapcsolatban,
melyeknél kiadásokkal is számolnunk kell. Ha elkészült a vázrajz, ismét össze kell ülnünk és egy új
szerződést kell kötnünk Anitával.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tehát, a bizottság javasolja dr. Kricsfalvi Anita ajánlatának elfogadását, mely ajánlat költségeit az
önkormányzat viseli. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A jegyző összefoglalta a határozati javaslatot és kérte a képviselőket, hogy az érintett területrészt
vonják ki a törzsvagyonból, mert azt nem lehet eladni csak átminősítés után.
A testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta az elhangzott javaslatot
és a következő határozat született:
55/2017.(IV.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete
A) elfogadja a Borbisztró Kft. Nógrád, Hunyadi utca 4. jogi képviselőjének a Nógrád
488 hrsz-ú ingatlanon épült 85 m2 nagyságú infopont és kiszolgáló helyiség
vonatkozásában őt megillető épülethasználati jogról történő lemondását. Cserébe az
önkormányzat dr. Kricsfalvi Anita tulajdonába adja a 494/1 hrsz-ú és a 488 hrsz-ú
ingatlanokból a jelenleg is használt részeket és ezen felül a Dombai Gábor földmérő
által készített vázrajz szerinti, előzetesen egyeztetett területeket a közterület
elnevezésű önkormányzati ingatlanokból. Ezzel egyidejűleg dönt arról, hogy a
kialakuló és dr. Kricsfalvi Anita tulajdonába kerülő ingatlant kiveszi a
törzsvagyonból és beépítetlen területté minősíti át, ami az eladás előfeltétele.
Fentiekkel egyidejűleg megszűnik a 490/A hrsz-ú ingatlan földhasználati joga a 494/1
ingatlanra vonatkozóan.
B) vállalja az „A” pontban foglaltak lebonyolításához szükséges intézkedések
megtételét, és annak költségét a tartalékalap terhére.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon és arról a
testületnek számoljon be.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
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5.

Egyebek
-

Belterületi utak felújítására pályázat

Szórágy Gyuláné polgármester:
Pályázatot kívánunk benyújtani „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására,
belterületi utak, járdák, kutak felújítására”. A Hunyadi utca alsó felét és a Gárdonyi Géza utcát szeretnénk
felújítani. Ehhez megkaptuk a költségvetést, melynek összköltsége 17.481.160 Ft. Ehhez 85%-os
támogatást lehet igényelni, ez 14.858.986 Ft és 15% önerőt kell biztosítani, aminek összege 2.622.174 Ft.
Ezt az összeget a 2017. évi tartalékalapunk terhére szeretnénk biztosítani.
Tehát aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta a pályázat
benyújtására tett javaslatot és a következő határozat hozta:
56/2017.(IV.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3.
melléklet II.2/III. pontja szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására – Belterületi utak, járdák, hidak felújítására”
A fejlesztéssel érintett ingatlanok:
1.
Gárdonyi Géza utca 303 hrsz
2.
Hunyadi utca 389 hrsz
A felújítás összköltsége: 17.481.160 Ft
Igényelt támogatás (85%): 14.858.986 Ft
Vállalt önerő (15%):
2.622.174 Ft
A képviselő-testület a biztosítandó önerőt az önkormányzat 2017. évi költségvetéséből
biztosítja, a tartalékalap terhére.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2017. május 2.
Felelős: polgármester
-

Energia megtakarítási intézkedési terv készítésére árajánlat

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Energia megtakarítási intézkedési tervet kell készíteni az önkormányzati intézményekre. Ehhez kértem
árajánlatot Szlávik Róbert energetikai szakértőtől. Ezt az ülést megelőzően a Pénzügyi, Gazdasági és
Fejlesztési Bizottság tárgyalta, ezért kérem a bizottság elnökét, hogy javaslatukat ismertesse a testülettel.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
Mivel az intézkedési tervek elkészítése kötelező, a bizottság javasolja Szlávik úr árajánlatát elfogadásra.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tehát, aki elfogadja az energia megtakarítási intézkedési tervre kapott árajánlatot, kérem, hogy
kézfelemeléssel jelezze.
A testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta az árajánlatot és a
következő határozat született:
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57/2017.(IV.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Szlávik és Kolláth Kft.
„Nógrád Község közintézményei energia megtakarítási intézkedési terv” készítésével
kapcsolatos 300.000 Ft + Áfa összegű árajánlatát elfogadja és felkéri a polgármestert,
hogy az ajánlatban szereplő munka elvégzésével a vállalkozót bízza meg. Az elkészült
anyagot terjessze a képviselő-testület elé és az összeg kifizetéséről gondoskodjon a
tartalékkeret terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
-

Művelődési ház kazánjának cseréje

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Egy sajnálatos esemény történt, a Művelődési ház kazánja tönkrement. Kaptunk egy árajánlatot a kazán
cseréjére, melynek összege 903.000 Ft. Javaslom, hogy egyelőre halasszuk el ezt a cserét, hátha a
közeljövőben kiírnak olyan energetikai pályázatot, amelybe bele tudjuk építeni a kazáncserét is.
Zverkó Pál képviselő:
A kazáncserével még nincs megoldva a fűtés. A mostani fűtési rendszer semmit sem ér.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Igen, ezért is gondoltam, hogy ha megnyílnának a pályázati lehetőségek, akkor abba beleférhetne egy
fűtéskorszerűsítés is.
Piroska János alpolgármester:
Én voltam a fűtésszerelővel a Művelődési házban. Végignéztük az egész fűtési rendszert, elmondtam
neki, hogy amint az anyagi lehetőségeink engedik, radiátorokkal szeretnénk fűteni az épületben. Emellett
a nyílászárókat is célszerű lenne kicserélni.
Varga Zoltán alpolgármester:
Ez lemezkazán?
Piroska János alpolgármester:
Nem, ez öntöttvas kazán. A szerelő szerint az előremenő csonknál jött létre egy olyan vegyi folyamat, ami
miatt kilyukadt, nem beszélve arról, hogy a kazán úgy lett beszerelve, hogy nem lehet tisztítani. Mindent
szét kellene szedni ahhoz, hogy füstcsőhöz oda lehessen férni.
Zverkó Pál képviselő:
Nem lehet tagot cserélni?
Piroska János alpolgármester:
Azt mondta a szerelő, hogy ehhez a típusú kazánhoz egy tagcsere legalább annyiba kerül, mint egy új
kazán.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tehát, aki egyetért azzal, hogy ezt az árajánlatot most nem fogadjuk el, de a pályázati lehetőségeket
folyamatosan figyeljük, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a javaslatot és a
következő határozatot hozta:
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58/2017.(IV.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Hüse László kultúrház
kazánjának cseréjére, illetve javítására adott árajánlatát nem tudja elfogadni, mert nem
tud fedezetet biztosítani a munkák elvégzéséhez.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az árajánlatot adót értesítse és figyelje
a pályázati lehetőségeket a kultúrház fűtéskorszerűsítése ügyében.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester
-

Lakomaudvar fedett főzőterének kialakítása

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A Nógrád Várának Megmentéséért Alapítványtól érkezett egy lakomaudvar fedett főzőterének
kialakítására javaslat. Feri szeretnéd-e kiegészíteni a leírtakat?
Pintér Ferenc Nógrád Várának Megmentéséért Alapítvány tagja:
Időközben egy költségkímélőbb megoldás született ifj. Varga Zoltán elképzelésével. Nem acélból, hanem
fából készítenénk el az állványzatot, ami bármikor elbontható lenne. Számításaink szerint kb. 80.000 Ft
lenne ennek a költsége. Ebből az alapítvány 40.000 Ft-ot tud vállalni. A hiányzó összeg biztosításához
kérjük az önkormányzat segítségét. Az elkészült szerkezet természetesen az önkormányzat tulajdona lesz.
Ez több éven keresztül szolgálná a rendezvényt.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Ennek megvalósításához szeretném 1 havi tiszteletdíjamat felajánlani.
Varga Zoltán alpolgármester:
Én is lemondok 1 havi tiszteletdíjamról ennek javára.
Piroska János alpolgármester:
Egy havi tiszteletdíjat én is adok hozzá, ha szükséges.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Annyi nem kell szerintem.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tegyük attól függővé, hogy mennyibe fog kerülni a faanyag, és akkor elfogadjuk az alapítvány
felajánlását, miszerint 40.000 Ft-tal támogatja a szerkezet elkészítését. Ki vállalná ennek a szerkezetnek
az elkészítését?
Varga Zoltán alpolgármester:
Egy csapatot össze kellene hozni, de ezt Feriékkel együtt szervezzük. Elsősorban a faanyagra lenne
szükség.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Rendben, csak nekem tudnom kellene, hogy pontosan mire van szükség, hogy ezeket meg tudjam hozatni.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ez a támogatás hogyan nézne ki? Az alapítvány venné meg egy részét és visszaadná az önkormányzatnak
megvalósításra?
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Támogatási szerződést kötünk és akkor ők ide utalják azt a pénzt, vagy annyival kevesebb támogatást
kapnak most és beleírjuk a megállapodásba, hogy miért lett 40.000 Ft-tal csökkentve a támogatási összeg.
Tehát, aki egyetért azzal, hogy a lakomaudvar fedett főzőterének kialakításához szükséges vázszerkezet
elkészüljön, az ahhoz szükséges anyagokat megvásároljuk és megbízzuk Varga Zoltán alpolgármestert
ennek szervezésével, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze. A fedezet az alapítvány által adott 40.000 Ft
és két képviselő tiszteletdíjának lemondása.
Zverkó Pál képviselő:
Én a szükséges csavarokat állom, csak írjátok össze, hogy mennyi kell.
A testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással egyetértett a lakomaudvar fedett
főzőterének kialakítására tett javaslattal és a következő határozatot hozta:
59/2017.(IV.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád község Önkormányzatának képviselő testülete a várjátékok alkalmával
felállított lakomaudvar tetejének vázszerkezetét el kívánja készíttetni. A kiadás
fedezetéül elfogadja Nógrád Várának Megmentéséért Alapítvány 40.000 Ft-os
támogatását, tehát az alapítvány részére megállapított támogatás összegét ezzel a
csökkentett összeggel kell kiutalni. A cél megvalósításához szintén elfogadja Kelemen
Gyuláné képviselő és Varga Zoltán alpolgármester 1 havi tiszteletdíjának felajánlását
összesen 57.178 Ft összegben.
A testület felkéri a polgármester, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: polgármester
-

Képviselői tiszteletdíj-lemondások

Szórágy Gyuláné polgármester:
Van-e elképzelésetek, hogy hová szeretnétek felajánlani a tiszteletdíjatokat?
Zverkó Pál képviselő:
Én most öt havi tiszteletdíjamról mondok le. Nógrád Várának Megmentéséért Alapítvány javára
felajánlok 1 havit, Napraforgó Egyesületnek 1 havit, Nógrádiak Nógrádért Egyesületnek 1 havit,
Tornaterem Alapítványnak 1 havit és a Nagyboldogasszony Alapítványnak is 1 havi tiszteletdíjamat
ajánlom fel.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Nekem tavalyról maradt még 2 havi tiszteletdíj, ezt a vérszilva csemetékre ajánlom fel, és még az ideiből
is felajánlok erre a célra 1 havit. Korábban beszéltünk a temetőben a vizesblokk kialakításáról, de ez
szerintem hosszú folyamat lesz, ezért arra gondoltam, hogy egy fából készült wc-t lehetne kihelyezni
addig, amíg nem készül el a vizesblokk. Egy másik ilyen wc-t pedig a játszótéren lehetne felállítani, mert
ott is nagy szükség van rá. A tüzépen lehet ilyen wc-ket kapni. Ennek megvalósítására szeretnék még 2
havi tiszteletdíjat felajánlani.
Kovács Ágnes képviselő:
Az illemhelyek elhelyezéséhez én is felajánlom 1 havi tiszteletdíjamat.
Villányi Péterné képviselő:
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Én is szeretnék 1 havi tiszteletdíjat felajánlani ennek megvalósítására, valamint 1 havit a Várjátékokra
ajánlok fel.
Ezután a képviselők elmondták javaslataikat, hogy hová, milyen módon lehetne kihelyezni ezeket az
illemhelyeket.
Varga Zoltán alpolgármester:
Én 1 havi tiszteletdíjamat felajánlom a Várjátékokra. A tavalyi évről maradt 7 havit továbbra is majd a
vár körüli út világításra szeretném majd felajánlani.
Piroska János alpolgármester:
Én 1 havi tiszteletdíjat a Várjátékokra ajánlok fel, 3 havit pedig a Nagyboldogasszony Alapítvány javára.
A templomban írásvetítő kialakítása van betervezve és ezt szeretném támogatni. 1 havit függőbe teszek,
ha valahová hirtelen kell, szóltok, és akkor oda lemondok.
Szórágy Gyuláné polgármester összegzi a felajánlott tiszteletdíjak számát és a felajánlások célját.
A tiszteletdíj lemondásokkal kapcsolatban egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
a következő határozat született:
60/2017.(IV.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete engedélyezi, hogy a képviselők által
lemondott képviselői-tiszteletdíjak (járulékokkal növelt összegben) az alábbiakban kerüljenek
felhasználásra:
A) Nógrád Várának Megmentéséért Alapítvány támogatására
- Zverkó Pál
1 havi
28.589 Ft
B) Vérszilva csemeték vásárlásához
- Kelemen Gyuláné
2 havi (múlt évi)
- Kelemen Gyuláné
1 havi
Összesen:

57.178 Ft
28.589 Ft
85.767 Ft

C)
-

WC megvásárlás támogatására
Kelemen Gyuláné
2 havi
Kovács Ágnes
1 havi
Villányi Péterné
1 havi
Összesen:

57.178 Ft
28.589 Ft
28.589 Ft
114.356 Ft

D)
-

Várjátékok rendezvény támogatására
Villányi Péterné
1 havi
Varga Zoltán
1 havi
Piroska János
1 havi
Összesen:

28.589 Ft
28.589 Ft
28.589 Ft
85.767 Ft

E) Nógrádi Napraforgó Hagyományőrző és Szociális Egyesület támogatására
- Zverkó Pál
1 havi
28.589 Ft
F) Nógrádiak Nógrádért Egyesület támogatására
- Zverkó Pál
1 havi

28.589 Ft

G) Nógrádi Tornateremért Alapítvány támogatására
- Zverkó Pál
1 havi

28.589 Ft

H) Nógrádi Nagyboldogasszony Alapítvány támogatására
- Zverkó Pál
1 havi
28.589 Ft
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-

Piroska János
Összesen:

3 havi

85.767 Ft
114.356 Ft

Képviselő-testületi tiszteletdíj lemondás összesen: 18 havi, 514.602 Ft
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon, a
felhasználásról számoljon be és az átcsoportosításra tegyen javaslatot.
Határidő: azonnal és 2018. február 28.
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
Már az ülés elején is szó volt arról, hogy az OTYS Kft. a Béke téri munkákkal és a vár feljáró egy
útszakaszával együtt fogja megcsinálni az iskolai parkolót.
A polgármester ezután részletesen ismertette az iskolai parkolónál elvégzendő munkákat és azok
költségét. A képviselő-testület az üggyel kapcsolatban egyhangúlag 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
61/2017.(IV.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete szerződést kíván kötni az OTYS
Úttechnika Kft-val 2.405.900 Ft + Áfa összegben az iskolai parkoló kialakításának
megvalósítására. A munkák során tereprendezés, áteresz építése, szegély készítés, 15
cm beton beépítése, valamint földárok készítés valósul meg.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a fentieknek megfelelően a vállalkozóval a
szerződést kösse meg. A teljesítési határidő 2017. május 31. legyen.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: polgármester
Az ülés végén felvetődött, hogy a következő ülés ne a munkaterv szerinti május utolsó keddjén, hanem
június 13-án legyen különféle okok miatt megtartva.
A képviselők egyhangúlag 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatták, hogy a soron
következő ülés 2017. június 13-án kerüljön megtartásra és az alábbi határozat született:
62/2017.(IV.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2017. évi munkatervet úgy
módosítja, hogy a 2017. május 30-ra tervezett ülést ugyanazzal a napirenddel 2017.
június 13-án kívánja megtartani.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
Napirend utáni hozzászólások:
Kovács Ágnes képviselő:
A játszótéri játékokra hány éves jótállás van, illetve kinek a feladata a karbantartás? Azért kérdezem, mert
több játék már igen rossz állapotban van. A homokozó is tele van mindenféle állati ürülékkel.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Egy-két év jótállás biztosan van, de meg kell néznem a papírokban.
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Debreceniné Králik Tünde Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke:
Nagy tisztelettel és szeretettel meghívom a Polgármester Asszonyt, a Jegyző Asszonyt, a képviselőket,
valamint a civil szervezetek vezetőit az április 29-én tartandó, anyák napjával egybekötött Nóta és
dalestre a Művelődési házba, valamint az azt követő vacsorára.
A játszótéri játékok meghibásodását én is tapasztaltam. Egy kis összefogással meg tudnánk javítani
ezeket, és a játékok környékét is rendbe lehetne tenni. Sajnos sok a kóbor kutya is.
Piroska János alpolgármester:
A játszótér kialakítása pályázattal valósult meg. 5 éves fenntartási, működtetési kötelezettsége van a
pályázat benyújtójának. Tehát nekünk kell odafigyelnünk ezekre.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Már baleset is történt, az én unokám esett le 1.5 méter magasból. A játékon elszakadt a lánc. Ezt jeleztük
a polgármester asszonynak. Szerencse, hogy nem történt nagyobb baj. A homokozóra pedig kellene egy
fedelet csináltatni, hogy az állatok ne piszkítsanak bele. A homokot is le kellene cserélni már. Kérj fel
Zsuzsika egy asztalost, hogy csináljon ilyen fedelet fából. Én szívesen felajánlok a tiszteletdíjamból erre.
Debreceniné Králik Tünde Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke:
Én azt hallottam, hogy hipo-s vízzel kell átmosni a homokot, majd 2-3 nap után újra használható.
Nyilas Kálmánné a Nógrádi Napraforgó Hagyományőrző és Szociális Egyesület elnöke:
Szeretném megköszönni az Egyesület minden tagja nevében a támogatást. Örömmel tapasztaltam, hogy
az autóbuszok ismét lejönnek az iskola elé. Köszönet ezért is.
Bera Lászlóné a Nógrád Község Hagyományőrző Klub Egyesület elnöke:
Én is szeretnék köszönetet mondani a polgármester asszonynak, a képviselő-testületnek a támogatásért.
Ígérem, hogy hasznos dolgokra fogjuk költeni. Köszönjük!
Piroska János alpolgármester:
Tavaly beszéltünk arról, hogy ha folytatódni fog a közmunkaprogram, akkor a temető előtti járda, a bolt
előtti terület is le lesz térkövezve. Ez ugye nem lett elfelejtve?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Nem, nincs elfelejtve. Lent a tónál befejezik a munkát és ezekkel fogják folytatni.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Sajnos nagyon lassan halad a tó körüli kerékpárút építése.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Nagyon kevesen vannak, mindössze ketten, és nem győzik.
Piroska János alpolgármester:
Nekem lenne erre egy javaslatom: ha minden civil szervezet két embert delegálna a viacolor lerakásához,
már előrébb lennénk. Szervezzük meg ezt a munkát két hétvégére, kérjünk meg két kőműves szakembert,
akiknek segítségükre lehetnénk, mint segédmunkások. Még egy másik dolog: a Szondi utcában szükség
lenne kátyúzásra, valamint a vasút felé is nagyon rosszak az utak.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Azt gondolom, hogy meg kellene várni, amíg melegebbek lesznek, mert kátyúzásra ez az esős, nyirkos,
hideg idő nem megfelelő.
Pintér Ferenc Nógrád Várának Megmentéséért Alapítvány tagja, a Nógrádiak Nógrádért Egyesület
elnöke:
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Én is szeretnék köszönetet mondani a Nógrád Várának Megmentéséért Alapítvány és a Nógrádiak
Nógrádért Egyesület nevében a működési támogatásért és a képviselői felajánlásokért. Köszönjük szépen!
Piroska János alpolgármester:
Minden civil szervezet a maga területén igyekszik a maximumot kihozni magából. Jó lenne, ha a civil
szervezetek nem az ellenséget látnák a másik szervezetben, vagy az önkormányzatban, hiszen
mindannyiunknak ugyanaz a célja. Ha ez mindenkiben tudatosul, akkor nem lesz baj.
Debreceniné Králik Tünde Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke:
A Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör Egyesület nevében szeretném megköszönni az Egyesületnek
adott támogatást.
Miután egyéb kérdés, észrevétel nem volt, Szórágy Gyuláné polgármester megköszönte az aktív
részvételt és az ülést 20 órakor berekesztette.

k.m.f.

Szórágy Gyuláné
polgármester

Kelemen Gyuláné
jegyzőkönyv hitelesítő

Árpásné Schlenk Judit
jegyző

Varga Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő

