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

Nógrád Község Képviselő-testületének 2017. június 13-án, Nógrádon
megtartott üléséről.

Ülés helye:

Községháza Nógrád

Jelen vannak: Szórágy Gyuláné polgármester
Varga Zoltán alpolgármester
4 fő képviselő: Kelemen Gyuláné, Kovács Ágnes, Villányi Péterné, Zverkó Pál
Árpásné Schlenk Judit jegyző
Baloghné Budai Krisztina jegyzőkönyvvezető
Napirend előtt:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Napirend:
1. Beszámoló a gyermekek helyzetéről (2016. év)
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
2. Helyi adórendeletek és a talajterhelési díjról szóló rendelet hatályosulása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
3. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
4. INFOPONT-tal és nyilvános wc használattal kapcsolatos ügyek
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
5. A házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az eseményhez kapcsolódó
többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékének megállapításáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
6. Egyebek
Napirend utáni hozzászólások
Hozott határozat: 63/2017.(VI.13.) – 77/2017.(VI.13) képviselő-testületi határozat
Hozott rendelet volt: 5/2017.(VI.14.) önkormányzati rendelet a házasságkötés engedélyezésének
szabályairól és az eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékének
megállapításáról
Zárt ülés nem volt.
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Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Nógrád Község Képviselő-testületének 2017. június 13-án, Nógrádon
megtartott üléséről.

Ülés helye:

Községháza Nógrád

Jelen vannak: Szórágy Gyuláné polgármester
Varga Zoltán alpolgármester
4 fő képviselő: Kelemen Gyuláné, Kovács Ágnes, Villányi Péterné, Zverkó Pál
Árpásné Schlenk Judit jegyző
Baloghné Budai Krisztina jegyzőkönyvvezető
Szórágy Gyuláné polgármester üdvözölte a megjelent képviselőket, elmondta, hogy Piroska János
alpolgármester betegség miatt nem tud részt venni az ülésen. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy
az ülés határozatképes, így azt 20 óra 25 perckor megnyitotta.
A polgármester javaslatot tett két jegyzőkönyv hitelesítőre Villányi Péterné képviselő és Zverkó Pál
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. Kéri a napirendek közé felvenni a Házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az
eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékének megállapításáról szóló rendelet
módosítását, mert a kormányhivataltól ez ügyben jelzés érkezett. A javasolt napirendek megtárgyalásával
a testület egyhangúlag egyetértett.
Napirend előtt:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A IV. Nógrádi Várjátékok elszámolásáról szeretnék tájékoztatást adni. A rendezvény bevétele 1.609.445
Ft volt. Megköszönöm a képviselő társaknak, valamint az egyéb adományozóknak a hozzájárulást. Az
összes kiadás 1.784.805 Ft-ot tesz ki. A különbség, ami a rendezvény negatív mérlege, az 175.360 Ft.
Ezen kívül különböző természetbeni juttatásaink is voltak. Úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült a
rendezvény, példaértékű volt az összefogás. A véleményeteket szeretném kérni, hogy a különbözetet
miből fizessük, tartalékalapból, vagy képviselői-tiszteletdíj lemondásból esetleg?
Villányi Péterné képviselő:
Szeretném 2 havi tiszteltdíjamat felajánlani erre a célra.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Én is felajánlok 1 havi tiszteletdíjat. Szeretném elmondani, hogy nagyon tetszett a megnyitó, és
kiemelném dr. Kovácsné Balogh Mónika színvonalas munkáját. Köszönettel tartozunk neki, hiszen időt,
fáradtságot nem kímélve szervezte meg a Várjátékokat, valamint az azt megelőző vármentő
munkálatokat. Köszönetemet szeretném kifejezni minden civil szervezetnek, aki kivette részét a
munkából, valamint az alapítványoknak, képviselőknek, az önkormányzatnak a segítséget és
közreműködést.
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Varga Zoltán alpolgármester:
Én szintén 1 havi tiszteletdíjról mondok le a különbözet rendezésére.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Rendben, köszönjük! A még hiányzó összeget a tartalékalapból fogjuk rendezni. Aki ezzel egyetért,
kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze!
A testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a IV. Nógrádi
Várjétékok elszámolásáról szóló tájékoztatót, és a következő határozatot hozta:
63/2017.(VI.13.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a IV. Nógrádi Várjátékok
elszámolását az alábbiak szerint fogadja el:
Bevételek: Költségvetésben tervezett:
1.000.000 Ft
Képviselői lemondás (3 havi):
85.767 Ft.
Ebéd eladás:
299.000 Ft
Lakomaudvarhoz
képviselői lemondás (2 havi):
57.178 Ft
Nógrád Várának Megmentéséért Alapítvány:
40.000 Ft
Közterület használat, képeslap, hűtőmágnes eladás:
44.500 Ft
Támogatások
83.000 Ft
Bevételek összesen:
1.609.445 Ft
Kiadások: Fellépők:
922.150 Ft
Étkezéssel, vendéglátással kapcsolatos kiadások:
211.584 Ft
Reklám-és egyéb költségek:
272.618 Ft
Szállítási költség:
57.150 Ft
Hangosítás, pirotechnika:
206.335 Ft
Lakomaudvar:
114.968 Ft
Kiadások összesen:
1.784.805 Ft
A testület köszönetet mond a fentieken felüli természetbeni támogatásokért. A
különbözet tiszteletdíj lemondásokból és a tartalékalapból kerül fedezésre.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások fentiek szerinti
költségvetésben történő szerepeltetéséről gondoskodjon, és a szükséges
átcsoportosításokat terjessze a testület elé.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
A tiszteletdíj lemondásokkal kapcsolatban egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
a következő határozat született:
64/2017.(VI.13.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete engedélyezi, hogy a képviselők
által lemondott képviselői-tiszteletdíjak (járulékokkal növelt összegben) az alábbiakban
kerüljenek felhasználásra:
Várjátékok rendezvény kiadásainak fedezéséhez
- Villányi Péterné
2 havi
57.178 Ft
- Varga Zoltán
1 havi
28.589 Ft
- Kelemen Gyuláné
1 havi
28.589 Ft
Összesen:
114.356 Ft
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon, és az
átcsoportosításra tegyen javaslatot.
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Határidő: azonnal és értelemszerű
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, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót, és a következő határozat született:
65/2017.(VI.13.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási kötelezettséget
megszünteti:
46/2017.(IV.25.); 47/2017.(IV.25.); 48/2017.(IV.25.); 49/2017.(IV.25.); 50/2017.(IV.25.);
51/2017.(IV.25.); 52/2017.(IV.25.); 53/2017.(IV.25.); 54/2017.(IV.25.); 55/2017.(IV.25.);
56/2017.(IV.25.); 57/2017.(IV.25.); 58/2017.(IV.25.); 59/2017.(IV.25.); 60/2017.(IV.25.);
61/2017.(IV.25.); 62/2017.(IV.25.);
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolási kötelezettség megszüntetését a
nyilvántartáson vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Napirend:
1. Beszámoló a gyermekek helyzetéről (2016. év)
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A kiküldött anyagban támogatási formánként részleteztük, hogy milyen típusú támogatásból, milyen
összegeket, hány személy részére juttatunk ki 2016-ban. A szociális bizottság nagyon odafigyelt arra,
hogy ha egy családnak tűziafa,- étkezési, vagy bármilyen más támogatásra volt szüksége, az megkapta.
Az önkormányzat és annak bizottsága gondoskodott arról, hogy a településen ne legyen olyan család, aki
támogatásra szorul, és ne kapja meg ezt a támogatást. Úgy gondolom, hogy a beiskolázási támogatás amit tavaly adtunk először – a szülők részéről nagyon pozitív fogadtatásban részesült. Ez a támogatás az
óvodás, általános iskolás és középiskolás gyerekeket érinti. Akik felsőfokú tanulmányokat folytatnak,
azok a Bursa Hungarica pályázat keretében részesülhetnek támogatásban.
Kovács Ágnes képviselő, az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Sportbizottság elnöke:
A Jegyző Asszony által elmondottakat én is csak megerősíteni tudom. Igyekeztünk arra törekedni, hogy
az adható támogatásokkal lefedjük az egész korosztályt. Bízom abban, hogy a beiskolázási támogatással
az idei évben is segíteni tudunk a családoknak. A nyári szünetben a rászoruló gyerekek étkeztetése
megoldott lesz?
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Igen, azt idén is folytatjuk. A szünidei diákétkeztetés nagyrészt állami támogatásból valósul meg. Mikor
döntsünk a beiskolázási keretekről?
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Kovács Ágnes képviselő, az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Sportbizottság elnöke:
Véleményem szerint – ha megvan rá a keret – most is dönthetünk róla, a tavaly elfogadott feltételek
alapján.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Augusztusban, iskolakezdés előtt már át is tudnának venni a szülők.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A tavaly megállapított összegeket adjuk idén is, tehát az óvodásoknak 5.000 Ft-ot, az általános
iskolásoknak, - akik nógrádi lakcímmel rendelkeznek és a nógrádi Hesz Mihály Általános Iskola tanulói 10.000 Ft-ot, a középiskolásoknak pedig 15.000 Ft-ot?
Kovács Ágnes képviselő, az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Sportbizottság elnöke:
Igen.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tehát, aki egyetért azzal, hogy az óvodásokat 5.000 Ft-, az általános iskolásokat 10.000 Ft-, a
középiskolásokat pedig 15.000 Ft összegű beiskolázási támogatásban részesítsük az elmúlt évihez
hasonló feltételekkel, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással a javaslatot elfogadta és a
következő határozat született:
66/2017.(VI.13.) képviselő-testületi határozat

A képviselő-testület az önkormányzat szociális gondoskodás helyi szabályairól
szóló 1/2015.(II.25.) rendelete 14.§. (8) bekezdésében foglaltak szerint az óvodás
és iskolás szülők tanévkezdési költségeire való tekintettel az alábbi feltételekkel
az alábbi összegű rendkívüli települési támogatást nyújtja.
A., A nógrádi lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen itt is élő az Angyalvár
Óvodába 2017. szeptember 15-ig beiratott és rendszeresen óvodába járó gyermek
szülőjét gyermekenként 5.000 Ft összegű támogatásban részesíti. A támogatás
kifizetésére 2017. szeptember 30-ig az óvodában kerül sor.
B., A nógrádi lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen itt is élő, továbbá a Hesz
Mihály Általános Iskolába járó általános iskolások szüleit tanulónként 10.000 Ftos összegű támogatásban részesíti. A támogatás kifizetésére az iskolában kerül
sor az évnyitót követően, de legkésőbb szeptember 30-ig.
C., A nógrádi lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen Nógrád településen élő
nappali rendszerben középiskolai tanulmányokat folytató gyermekek szüleit,
illetve nagykorú tanulókat személyenként 15.000 Ft összegű támogatásban
részesíti.
A támogatást a szülő vagy nagykorú tanuló az önkormányzat pénztárában veheti
át iskolalátogatási igazolás bemutatásával egyidejűleg, és nyilatkozat aláírásával.
A támogatás a hivatal pénztárában szeptember 5-től 28-ig terjedő időszakban
keddenként 8 és 17 óra között, csütörtökönként 8 és 16 óra között vehető át.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Amennyiben nincs más kérdés a gyermekek helyzetéről szóló beszámolóval kapcsolatban, szavazásra
teszem: aki elfogadja a gyermekek helyzetéről szóló beszámolót, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a gyermekek
helyzetéről szóló beszámolót, és a következő határozatot hozta:
67/2017.(VI.13.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a községben 2016. évben végzett
gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolókat a testületi határozat kivonatával együtt a
Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztályának küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
2. Helyi adórendeletek és a talajterhelési díjról szóló rendelet hatályosulása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A különböző adónemek tekintetében sajnos vannak hátralékaink. A 2016. évet vizsgálva, szerencsére a
korábbi évekhez képest nem nőtt a hátralékunk. Hathatós intézkedésre van szükség, hogy a bevételeinket
be tudjuk hajtani. Bármennyire is kellemetlen, de letiltásokat kell, hogy kibocsássunk, valamint egyéb
eszközökkel éljünk a tartozók felé. A bizottság megfogalmazott egy olyan kritériumot, hogy a
legközelebbi felszólításnál azt is foglaljuk bele a leiratunkba, hogy amennyiben nem változik a befizetési
morál, akkor legközelebb az 50.000 Ft feletti tartozók adatait nyilvánosságra fogjuk hozni. Az
adóbevételekre szüksége van az önkormányzatnak, ezért is fogunk még nagyobb figyelmet fordítani az
adók behajtására.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezt a napirendet a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság ülésünket megelőzően tárgyalta, ezért
átadom a szót a bizottság elnökének.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
Sajnos valóban magas a hátralékunk az adók tekintetében. Adókra viszont szükség van, mert az
önkormányzat ebből tud fejleszteni, ebből tud előrébb jutni. A bizottság elfogadásra javasolja a
beszámolót a képviselő-testületnek.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki elfogadja a helyi adórendeletek és a talajterhelési díjról szóló rendelet hatályosulásáról szóló
beszámolót, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a helyi adórendeletek
és a talajterhelési díjról szóló rendelet hatályosulásáról szóló beszámolót, és a következő határozatot
hozta:
68/2017.(VI.13.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adórendeletek
hatályosulása és az adóztatással kapcsolatos tájékoztatás beszámolót elfogadja, azt
jónak tartja.
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A testület felkéri a jegyzőt, hogy a hivatal továbbra is törekedjen az adózási feladatok
megfelelő ellátására és továbbra is tegyen hathatós intézkedéseket a meglévő hátralékok
behajtására.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy az adózóknak kiküldött felszólítás tartalmazza azt, hogy - amennyiben a tartozás
nem kerül befizetésre - az 50.000 Ft feletti tartozók adatai nyilvánosságra fognak kerülni, kérem, hogy
kézfelemeléssel jelezze.
A testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a bizottság javaslatát és
a következő határozatot hozta:
69/2017.(VI.13.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy amikor
legközelebb a hivatal a hátralékos adózóknak felszólítást küld, fogalmazza bele azt is,
hogy amennyiben az 50.000 Ft feletti tartozás nem kerül befizetésre, akkor a jogszabályi
lehetőséggel élve a tartozók adatai nyilvánosságra lesznek hozva.
Határidő: értelemszerű
Felelős: jegyző
3. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság hosszasan tárgyalta ezt a napirendet. A
hulladékgazdálkodás területén sajnos mindig akadnak problémák. Új hulladékgazdálkodási partner lépett
be a Zöld Híd Kft.helyébe. Ez a Zöld Híd B.I.G.G. Kft, aki 2017. április 1-jétől vállalja át a szolgáltatás
elvégzését. Ezzel kapcsolatban a szerződés módosítását a képviselő-testületnek el kell fogadnia, valamint
fel kell hatalmazniuk a polgármester asszonyt a módosított szerződés aláírására.
Hosszasan beszélgettünk a bizottsági ülésen a hulladékgazdálkodási rendeletünkről. A rendeletünkben
meg kellene szabnunk, hogy hogyan történik a hulladék szállítás, de sokszor a szolgáltató mondja meg,
hogy mit írjunk bele a rendeletünkbe. A szolgáltató most azt kéri, hogy ahol ideiglenesen veszik csak
igénybe a szolgáltatást – nálunk az almáskerti részen – ne lehessen szüneteltetni a szemétszállítást. Ha ezt
elfogadnánk, akkor nem adnánk meg azt a lehetőséget az almáskertieknek, hogy az általuk fizetendő díj
csökkentésre kerüljön. A szolgáltatási díj felét meg kellene fizetniük, sokan viszont nagyon kevés időt
töltenek az ingatlanjukon.
Nagy problémát jelent még a zöldhulladék kezelése is. Korábban a szolgáltató az ingatlanok elől
szállította el a zöldhulladékot, most viszont már csak a kijelölt gyűjtőpontról viszi el azt. Sok embernek
viszont gondot okoz a gyűjtőpontra történő szállítás. Újfent kérni fogjuk a szolgáltatótól, hogy a háztól
biztosítsa a zöldhulladék elszállítását.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
A bizottság is kialakította véleményét a napirenddel kapcsolatban. Ez megegyezik a jegyző asszony által
elmondottakkal. A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a módosított szerződés aláírására
hatalmazzák fel a polgármestert, de a rendeletet ne módosítsa.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Tehát, a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító szerződést írja alá, viszont a
hulladékgazdálkodási rendeletet nem kívánja módosítani. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy
kézfelemeléssel jelezze.
A testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a javaslatot és a
következő határozat született:
70/2017.(VI.13.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelő
tartalommal elfogadja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítását,
amelynek értelmében 2017. április 1-től az új közszolgáltató a ZöldHíd B.I.G.G Kft.
A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosításának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4. INFOPONT-tal és nyilvános wc használattal kapcsolatos ügyek
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság ezt a napirendet is tárgyalta, ezért felkérem a bizottság
elnökét, hogy mondja el a bizottság álláspontját ez ügyben.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
Kaptunk egy megállapodás tervezetet, amivel nem teljesen értünk egyet. Sok kérdés merült fel, ezért is
szeretnénk ügyvédi segítséget igénybe venni. A bizottság tehát azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy
napolja el a megállapodás aláírását addig, amíg ügyvéddel át nem lett beszélve a megállapodás és választ
nem kapunk kérdéseinkre.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A megosztás során kiderült, hogy a 494/4 hrsz-ú területet kell kivonni a törzsvagyonból és átminősíteni,
hogy el lehessen majd adni dr. Kricsfalvi Anitának. Erről most kellene dönteni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tehát, aki egyetért a bizottság javaslatával, miszerint ezt a napirendet most elnapoljuk, összehívunk egy
egyeztető megbeszélést és tisztázzuk a felmerült kérdéseket, valamint döntünk abban, amit a jegyző
mondott, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a bizottság javaslatát és
a következő határozat született:
71/2017.(VI.13.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a dr. Kricsfalvi Anita által
kezdeményezett üggyel kapcsolatban az alábbiakról dönt:
A) A megosztás során kialakuló 494/4 hrsz-ú 195 m2 nagyságú kivett közterületet
átminősíti kivett beépített területté és ezzel egyidejűleg a törzsvagyonból kiveszi,
mert el kívánja adni dr. Kricsfalvi Anita részére. Felkéri a polgármestert, hogy a
végrehajtásról gondoskodjon.
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B) Az ingatlanok tulajdonjogi és vagyonjogi tárgyában kötendő, valamint a wc
üzemeltetéssel kapcsolatos megállapodás ügyében még további egyeztetés
szükséges.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a felmerült szempontok alapján a szerződő féllel
és az ügyvéddel folytasson egyeztetéseket és ezt követően a megállapodásokat terjessze
a képviselő-testület elé elfogadásra.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: polgármester
5. Házasságkötés
engedélyezésének
szabályairól
és
az eseményhez
kapcsolódó
többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékének megállapításáról szóló rendelet
megtárgyalása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A Kormányhivatal tájékoztatott, hogy elvégezték a házasságkötéssel kapcsolatos rendeletünk
felülvizsgálatát és ebben a rendeletben kérnek módosítást. A rendelet 2012-ben került elfogadásra. Ha a
házasságkötés ebben a hivatali helyiségben és munkaidőben történik, akkor semmiféle díjazást nem lehet
kérni. Abban az esetben is díjmentes a házasságkötés, ha valamelyik fél több mint két évig nógrádi
lakcímmel rendelkezik, vagy rendelkezett és életvitelszerűen itt él vagy élt, ez nem változik.
Ha más helyszínre kell kimenni és munkaidőn kívül, akkor az önkormányzatnak joga van
díjmegállapításhoz. Ez a díj igazgatási szolgáltatási díjnak minősül, tehát Áfa mentes. Ennek megfelelően
kellett a módosítást elvégezni.
Közben szervezeti változás is történt: a régi rendeletben Berkenye –Nógrád Körjegyzőség volt a hivatal
elnevezése, most viszont már Berkenyei Közös Önkormányzati Hivatal. A munkaidőnél a Hivatal
munkarendjét kell figyelembe venni.
Változott a központi jogszabály a házasulandók nyilatkozatával kapcsolatban is. Hivatalon kívüli, külső
helyszínnél is biztosítani kell, hogy az esemény ünnepélyes legyen és normális körülmények között
legyen megtartva. Az önkormányzatnak csak az anyakönyvezés a feladata, tehát annyi, hogy az
anyakönyvvezető elmegy a külső helyszínre és ott megtartja az esküvőt. Minden mást a vállalkozó
biztosít.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki elfogadja Nógrád Község Önkormányzatának házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az
eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékének megállapításáról szóló
rendeletét, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A rendelet tervezetet a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és
ezzel megalkotta az 5/2017.(VI.14.) önkormányzati rendeletét a házasságkötés engedélyezésének
szabályairól és az eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékének
megállapításáról
Rendelet és tervezet szó szerint megegyezik.
Rendelet 1 példánya jegyzőkönyvhöz csatolva.
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6. Egyebek
-

Mátyás Péter és neje telekügye

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Mátyás Péter és neje szeretnék, ha a képviselő-testület a Jókai u. 16. sz 1114 hrsz-ú telek tulajdonosainak
kijelölné őket és az önkormányzati határozat szerint kedvezményben részesülnének. Ők három kiskorú
gyermeket nevelnek, így a határozat szerint a megállapított építési telekárunk 3.000 Ft/m2, egy gyermek
után 20%, két gyermek után 40%, három gyermek után 60% a kedvezmény. Részükre tehát 1.200 Ft/m2re módosulna a telekár. Van még egyéb javaslatuk is, mégpedig egy átjáró kialakítása a Jókai utca és az
Ady Endre utca között. Erről az építési hatósággal is egyeztetnünk kell.
Megkérem a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság elnökét, hogy ismertesse a képviselő-testülettel
a bizottság álláspontját ezzel kapcsolatban, hiszen ülésünket megelőzően tárgyalták ezt a napirendet.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
Az átjáró kialakítása a két utca között, jó lehetőség mindannyiunk számára. Amennyiben az építési
hatóság engedélyezi ennek kialakítását, mi partnerek leszünk ebben. A bizottság tehát javasolja a
képviselő-testületnek, hogy fogadják el a kérelmet és támogassák az átjáró létrehozását. Javasolja továbbá
a bizottság a telek eladását is a polgármester asszony által elmondott áron.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy Mátyás Pétert és Mátyásné Fidler Brigittát kijelöljük az 1114-es hrszú építési
telek vevőjéül 1.200 Ft/m2 áron – figyelembe véve a 3 gyermek után járó kedvezményt kérem, hogy
kézfelemeléssel jelezze.
A testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a bizottság javaslatát és
a következő határozatot hozta:
72/2017.(VI.13.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrád 1114.hrsz-ú 1086 m2
területű beépítetlen terület művelési ágú ingatlan vevőjéül ½ - ½ -ed arányban Mátyás
Péter és Mátyásné Fidler Brigitta 2642 Nógrád, Ady E. utca 19. szám alatti lakosokat
jelöli ki.
A telek vételárát – 3 gyermekükre tekintettel – 1.200 Ft/m2 összegben állapítja meg,
amely az Áfa összegét is tartalmazza. Az adásvétellel kapcsolatos költség a vevőket
terheli.
Az önkormányzat az ingatlanra 5 év beépítési kötelezettséget ír elő, mely kötelezettség
kezdő időpontja az adásvételi szerződés aláírása. A beépítési kötelezettség biztosítására
az önkormányzat elidegenítési tilalmat köt ki 10 év időtartamra.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a vevőkkel közölje és a határozat
végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
A polgármester kérte a testületet, hogy fogadja el a gyalogos átjáró kialakításával kapcsolatos határozatot
is, az ár ugyanaz lenne, mint az eladási ár és természetesen minden költséget az önkormányzat viselne a
tartalékkeret terhére.
A képviselő-testület ezután az átjáró kialakításával kapcsolatban egyhangúlag, 6 igennel, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
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73/2017.(VI.13.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrád 826/10 hrsz-ú, Ady
utca 19. szám alatti területen a rendezési tervnek megfelelően gyalogos átjárót kíván
kialakítani. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megosztással kapcsolatos
intézkedéseket a tulajdonossal közösen tegye meg.
Az újonnan kialakult ingatlan megvásárlásáról - 1.200 Ft/m2 áron – és azzal kapcsolatos
ingatlan nyilvántartási ügyintézésről gondoskodjon. Az önkormányzat vállalja a
határozattal kapcsolatban felmerülő költségeket a tartalékkeret terhére.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon, arról
a testületnek számoljon be, átcsoportosításról intézkedjen.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
-

Közös hivatal költségvetésének módosítása és végrehajtás elfogadása

Írásbeli előterjesztés csatolva.
A napirend keretében a jegyző elmondta, hogy a zárszámadás kapcsán a Nógrádi képviselő-testületnek is
el kell fogadnia a közös önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetésének módosítását, és az összegek
felhasználását. A jegyző kérte a testületet, hogy a berkenyei költségvetéshez tartozó adatok alapján a
képviselő-testület fogadja el a közös hivatal költségvetésének módosítását és felhasználását.
A képviselő-testület ezután egyhangúlag 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
74/2017.(VI.13.) képviselő-testületi határozat
Berkenye Község Önkormányzatának képviselő-testülete
A) a közös önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
E Ft-ban
Bevételek összesen
33.700
35.871
Ebből
Saját bevétel
0
715
Előző évi maradvány igénybevétele
37
1.493
Központi irányító szervi támogatás 33.663
33.663
Kiadások összesen
33.700
35.871
Ebből
Személyi juttatások
22.365
25.318
Járulékok
6.300
6.300
Egyéb dologi kiadás
5.035
4.253
A testület felkéri Berkenye község polgármesterét, hogy a módosítás miatt módosítsa a
közös hivatal költségvetést.
B.) a közös önkormányzati hivatal 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az
alábbiak szerint fogadja el.

Nyitó pénzkészlet
Bevételek összesen
Ebből

Módosított előirányzat
Teljesítés
E Ft-ban
36
35.871
32.244
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Saját bevétel
715
Előző évi maradvány igénybevétele 1.493
Központi irányító szervi támogatás 33.663
Kiadások összesen
35.871
Ebből
Személyi juttatások
25.318
Járulékok
6.300
Egyéb dologi kiadás
4.253
Záró pénzkészlet

715
1.493
30.036
31.997
23.413
6.234
2.350
25

A testület felkéri Berkenye község polgármesterét, hogy a közös önkormányzati hivatal
beszámolóját fenti adatokkal szerepeltesse a beszámolóban.
Határidő: azonnal
Felelős: Schmidt Józsefné polgármester
-

Önkormányzat által használt kormányzati funkciók listájának módosítása

Írásbeli előterjesztés csatolva.
A jegyző kérte a képviselő-testületet, hogy fogadja el az előterjesztésnek megfelelően a kormányzati
funkciók módosítását.
A képviselő-testület ezután egyhangúlag 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot és az alábbi határozat született:
75/2017.(VI.13.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatának 1. számú függeléke helyébe az előterjesztés függeléke lép.
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: értelemszerű
Felelős: jegyző
-

Béke téri vis maior pályázat végrehajtása

Kelemen Gyuláné képviselő:
Elkészült ugyan a Béke téri út, de sajnos vannak hiányosságok. Felhatalmaztuk a polgármester asszonyt,
hogy vegye fel a kapcsolatot a Béke téri lakókkal, mert szeretnénk, ha egy befejezett beruházás valósulna
meg és ehhez szükséges a véleményük és segítségük. Nagyon fontosnak tartjuk járda és vízelvezető
áteresz megépítését.
A polgármester ezután ismertette az OTYS Úttechnika Kft. ajánlatát, amely arra vonatkozna, hogy a Béke
téren kiegészítő munkák kerülnek elvégzésre 68 méteren, mart aszfaltos út.
Szórágy Gyuláné polgármester:
További útszakasz megépítésére is szükség lenne, de ha aszfalttal csináljuk meg azt teljes egészéből
sokba kerül, ezért javaslom az ajánlatnak megfelelően a mart aszfaltos megoldást a tartalékkeret terhére.
A lakókat mindenképp megkeresem és megbeszélem velük a továbbiakat, mert az nem lehet, hogy az
újonnan épült utat elmossa az eső.
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek a polgármester által elmondottakkal és egyhangúlag
6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozzák:
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76/2017.(VI.13.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete
A) a Béke téri útépítés kiegészítő munkájaként elfogadja az OTYS Úttechnika Kft.
ajánlatát a mart aszfalttal történő útépítésre vonatkozóan 800.000 Ft összegben.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést írja alá és az abban
foglaltak elvégzéséről intézkedjen. A felmerült költségeket a tartalékalapból kell
fedezni, ezért az átcsoportosításról gondoskodjon.
B) Felkéri a polgármestert, hogy hívja össze a Béke téri lakókat és beszélje meg
velük az áteresz elkészítésének költségét. A megbeszélés eredményéről a
képviselő-testületet tájékoztassa.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
- HEP felülvizsgálata
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az idei évben döntenünk kell arról, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programunkat felülvizsgáljuk,
módosítjuk-e.
Varga Zoltán alpolgármester:
Én úgy gondolom, hogy a program nagyon jól ki van dolgozva, szerintem nincs szükség módosításra.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor egyetértetek azzal, hogy egyéb szempontokat nem kívánunk beletenni a Helyi Esélyegyenlőségi
Programunkba, hanem változatlan formában hatályban tartjuk azt?
A képviselők a polgármester javaslatával egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
egyetértettek és az alábbi határozatot hozták:
77/2017.(VI.13.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2013-ban elfogadott Helyi
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálati kötelezettségének áttekintéssel kíván eleget
tenni. A képviselő-testület áttekintette a HEP-et és úgy döntött, hogy annak
felülvizsgálata nem szükséges, a 2013-ban megalkotott, és elfogadott HEP-et
változatlan formában hatályban tartja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse és a HEP-ben
foglaltak betartásáról gondoskodjon, amennyiben szükséges, kezdeményezze a
módosítást.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester
Napirend utáni hozzászólások:
Kovács Ágnes képviselő:
Az iskola valamennyi dolgozója nevében szeretném megköszönni a képviselő-testületnek az iskolai
parkoló kialakításához nyújtott segítségüket, pozitív hozzáállásukat. A közelgő ballagáskor bár biztosan
nagy hasznát fogjuk venni.
Az igazgatónő meghívását szeretném még tolmácsolni: szeretettel várjuk a Jegyző Asszonyt,
Polgármester Asszonyt és a képviselőket a szombaton 10 órakor kezdődő ballagási ünnepségre, valamint
kedden 17 órakor a tanévzáró ünnepélyünkre.
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Zverkó Pál képviselő:
Az iskolai parkoló környezetét is igyekszünk mihamarabb rendbe tenni.
Miután egyéb kérdés, észrevétel nem volt, Szórágy Gyuláné polgármester megköszönte az aktív
részvételt és az ülést 21 óra 15 perckor berekesztette.

k.m.f.

Szórágy Gyuláné
polgármester

Villányi Péterné
jegyzőkönyv hitelesítő

Árpásné Schlenk Judit
jegyző

Zverkó Pál
jegyzőkönyv hitelesítő

