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

Nógrád Község Képviselő-testületének 2017. július 25-én, Nógrádon
megtartott rendkívüli üléséről.

Ülés helye:

Községháza Nógrád

Jelen vannak: Szórágy Gyuláné polgármester
Piroska János alpolgármester
Varga Zoltán alpolgármester
3 fő képviselő: Kelemen Gyuláné, Kovács Ágnes, Villányi Péterné
Árpásné Schlenk Judit jegyző
Baloghné Budai Krisztina jegyzőkönyvvezető
Szórágy Gyuláné polgármester üdvözölte a megjelent képviselőket, alpolgármestereket. A jelenléti ív
alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, így azt 17 óra 10 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy a rendkívüli ülést dr. Kricsfalvi Anita beadványával kapcsolatos megállapodás miatt
kellett összehívni és a pályázatokkal kapcsolatban is szeretné a testület véleményét kikérni és akad még
néhány kisebb ügy, amit még meg kellene tárgyalni.
Az ismertetett napirendi pont megtárgyalásával a testület egyhangúlag egyetértett.
A polgármester javaslatot tett két jegyzőkönyv hitelesítőre Kelemen Gyuláné és Kovács Ágnes
képviselők személyében. A javasolt személyeket kérdésre a testület egyhangúlag elfogadta.
Napirend:
1. Dr. Kricsfalvi Anita beadványa
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Elfogadhatónak találjátok-e a dr. Kricsfalvi Anitával kötendő megállapodást és a wc használattal
kapcsolatos megállapodást, melyeket előzetesen megküldtünk nektek? Pontról pontra átnéztük a
szerződéseket ügyvéd jelenlétében, amit elfogadhatónak ítéltünk meg. Miután a megállapodás aláírásra
kerül, az önkormányzat lesz a tulajdonos is és a használó is.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A mellékhelyiség használatával kapcsolatos megállapodásban nem volt egyértelmű számunkra, hogy az
egyik pontnak – 1.4 - miért kell szerepelnie a szerződésben. Megtudtuk, hogy ez a pont arra vonatkozik,
hogy kár esetén a harmadik személynek okozott kárt az üzemeltető biztosítója megtéríti.
Árpásné Schlenk Judit jegyző ezután röviden ismertette a képviselőkkel a dr. Kricsfalvi Anitával és az
ügyvéddel történt egyeztető megbeszélésen elhangzottakat, a megállapodások életbe lépésének feltételeit,
az aláírás utáni teendőket, következményeket.
Kovács Ágnes képviselő:
A vizet eddig is mi fizettük?
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Nem, ők fizették. Külön mérője van. A vízóraaknában két mérő van elhelyezve, melyek az ő nevén
vannak. Ha a szerződést aláírjuk, és az jogerőre emelkedik, akkor kell jeleznünk, hogy a wc használat
utáni vízfogyasztást mi fogjuk fizetni. Az áramnál is ez a helyzet.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Mielőtt átvesszük, jó lenne átnézni, hogy nincs-e valahol eltörve, megrongálódva stb.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Úgy gondolom, hogy ha már jogerős lesz a szerződés, akkor együtt át fogjuk nézni a helyiséget Anitával.
Tehát, aki egyetért azzal, hogy az ingatlan tulajdonjogi és vagyonjogi tárgyában született megállapodást
aláírjam dr. Kricsfalvi Anitával, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a szerződés aláírását, és
a következő határozat született:
78/2017.(VII.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelő
tartalommal elfogadja a dr. Kricsfalvi Anitával az ingatlanok tulajdonjoga és vagyoni
jog tárgyában kötendő megállapodást.
A testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és kéri, hogy az
abban foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
A képviselő-testület ugyancsak felhatalmaz arra, hogy a 488 hrsz-ra épített kiszolgáló épület wc egység
használatáról szóló megállapodást aláírjam dr. Kricsfalvi Anitával. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy
kézfelemeléssel jelezze.
A testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a megállapodás
aláírását, és a következő határozatot hozta:
79/2017.(VII.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelő
tartalommal elfogadja a dr. Kricsfalvi Anitával a Nógrád belterület 488-hrsz-ra épített
kiszolgáló épület wc egységének használata tárgyában kötendő megállapodást.
A testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és kéri, hogy az
abban foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester
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2. Pályázati ajánlatok megtárgyalása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Megkeresett minket egy pályázatíró cég azzal, hogy vannak még olyan pályázati lehetőségek, melyekre
lehet pályázatot benyújtani. Az óvoda, bölcsöde fejlesztése pályázaton belül az óvoda tetőszerkezetének
felújítását, cseréjét pályázhatnánk meg. Schmidtné Marikával beszéltem erről, ő azt javasolta, hogy
próbáljunk meg kettős konzorciumban pályázni, azonban nem biztos, hogy megfelelünk a feltételeknek.
Gacs Mátyást vagy esetleg az NLC-Kft-t megkérdezhetnénk, hogy segítenének-e nekünk a pályázat
megírásában. Elmondhatjuk, hogy elő vagyunk készülve erre a pályázatra, hiszen van költségvetésünk, a
kültéri bútorokra vannak árajánlataink.
A közétkeztetés fejlesztésénél az étkező felújítása, az étkező bútorainak cseréje, zöld terület kialakítása
férhetne bele a pályázatba. Itt 20.000.000 Ft-ra lehet pályázni, 15% önerőre van szükség. A pályázat
benyújtásának határideje augusztus 21.
Egy másik pályázat keretében az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítését lehet megvalósítani.
Itt szóba jöhetne a Művelődési ház, és a Civil szervezetek házának korszerűsítése. A pályázati feltételek
keretében napelemeket is lehetne telepíteni, ennek segítségével elektromos fűtés lehetne mindkét
épületben. Önerőre nincs szükség a pályázat benyújtásához. A benyújtás határideje augusztus 15.
Az óvoda, lehet, hogy ebbe a pályázatba fér bele.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A törvény szerint, ha január 1-jén a 3 év alattiak létszáma meghaladja a 40 főt, vagy legalább 5 szülő kéri
a bölcsödei elhelyezést, akkor ezt 2018. év végétől biztosítani kell. Ennek lehetőségét is ki lehetne
dolgozni, vagy pályázati úton megszerezni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A régi öregek otthonában szerintem ki lehetne alakítani egy bölcsödét.
Aki tehát egyetért azzal, hogy az említett pályázatokat benyújtsuk, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze!
A testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta a pályázatok
benyújtását, és a következő határozatot hozta:
80/2017.(VII.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani „VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 A
vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés
fejlesztése” című felhívás keretein belül. A pályázat kapcsán az Angyalvár Óvoda
konyhájának, étkezőjének és vizesblokkjának felújítása történne. A megvalósításhoz
szükséges 15% önerőt az önkormányzat költségvetéséből biztosítja.
A testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
81/2017.(VII.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani „TOP-3.2.1-16
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás keretein belül. A
pályázat kapcsán a Művelődési Ház és a Civil Szervezetek Háza nyílászáróinak cseréje,
külső szigetelése, valamint fűtés korszerűsítése történne meg, továbbá az Angyalvár
Óvoda tető héjazatának cseréje és arra napkollektor telepítése valósulna meg.
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A testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
3. Egyebek
-

Szociális tűzifa pályázat

Szórágy Gyuláné polgármester:
Az idén is lehet szociális tűzifára pályázni. Ebben az évben 146 m3 fát lehet igényelni, amelyhez 185.420
Ft. saját erőt kell biztosítani, valamint a szállításról is nekünk kell gondoskodni.
A testület tagjai beszéltek arról, hogy a maximálisan igényelhető mennyiségre nyújtsunk be pályázatot.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki tehát egyetért azzal, hogy 146 m3 szociális tűzifára nyújtsunk be igényt, amelyhez biztosítjuk a
szükséges önerőt, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze!
A testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a javaslatot, és a
következő határozatot hozta:
82/2017.(VII.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatási igényt kíván
benyújtani a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.
törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet I. 9. pont szerinti A
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatása jogcím szerinti szociális tűzifa vásárlására.
Az önkormányzat 146 m3 keménylombos tűzifa megvásárlására pályázik.
A szükséges önrészt a 185.420 Ft-ot és szállítási költséget a 2017. évi költségvetés
települési támogatásra tervezett összegéből biztosítja az önkormányzat, és egyben
kijelenti, hogy a szociális tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem
kér.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról intézkedjen.
Felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a szociális tüzelőanyaggal kapcsolatos rendelettervezet
elkészítéséről gondoskodjon, és terjessze a testület elé a legközelebbi ülésen.
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon, és arról
a testületnek számoljon be.
Határidő: 2017. augusztus 25.
Felelős: polgármester és jegyző
-

MÁV válasza a buszforduló kialakítására

Szórágy Gyuláné polgármester felolvassa a testületnek a MÁV Zrt-től mai napon kézhez kapott levelet,
melyben az újonnan megépült buszforduló lezárásával kapcsolatos válaszukat fogalmazták meg.
A képviselő-testület mélységesen felháborodott a hallottakon és kérték a polgármestert, hogy reagáljon
erre a levélre, valamint csatolva küldje meg számukra a korábban kiadott tulajdonosi hozzájárulást,
valamint szólítsa fel őket a vasútnál tárolt kátrányos talpfák soron kívüli elszállítására.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Attól tartok, hogy ha e levél tartalmát ismertetem a Volánbusszal, ismét leállítják a buszforgalmat.
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Kelemen Gyuláné képviselő:
Kérnék egy fénymásolatot ebből a levélből és megpróbálok én is valamit intézni ez ügyben.
-

Renská Wies felkérése testvértelepülési együttműködésre

Szórágy Gyuláné polgármester:
Nagy megtiszteltetés ért bennünket lengyelországi látogatásunkkor. A poborsow-i és a nógrádi önkéntes
tűzoltók most ünneplik a megállapodásuk 10 éves évfordulóját. A lengyel székhelytelepülés, Renská
Wies keresett meg minket azzal a kéréssel, hogy Nógrád legyen Renská Wies testvértelepülése. Én úgy
gondolom, hogy ennek mi csak előnyét élveznénk. Több alkalommal látták már vendégül tűzoltóinkat és
iskolánk tanulóit is. Az eddigi testvértelepülési megállapodásaink úgy szólnak, hogy a látogatások
alkalmával az útiköltség őket terheli, nekünk pedig a szállásukat és étkezésüket kell biztosítani,
gondolom, ez a lengyelekkel is így lenne aláírva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki tehát egyetért azzal, hogy a lengyelországi Renská Wies településsel testvértelepülési megállapodást
kössünk, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze!
Szórágy Gyuláné polgármester:
Mariann, neked ellenvetésed van ezzel kapcsolatban?
Kelemen Gyuláné képviselő:
Igen, én tartózkodom. Én úgy látom, hogy a falunak ebből semmi haszna sincs. Néhány személy vesz
csak részt ezeken az utazásokon. Szerintem csak költséggel jár.
Kovács Ágnes képviselő:
Idén nyáron 16 iskolás tudott részt venni ezen a kiránduláson. Ha testvértelepülésünk lesz, akkor lehet,
hogy még többen eljuthatnak majd Lengyelországba.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Igaz, hogy minden pénzbe kerül, de a barátság nem mérhető pénzzel.
A testület 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a testvértelepülési megállapodásra
tett javaslatot, és a következő határozatot hozta:
83/2017.(VI1.25.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadva a felkérést,
testvérkapcsolatot kíván kialakítani Lengyelország Opole Vajdaságában található Renska
Wies településsel.
A testület felkéri a polgármestert, készítse elő azt, hogy 2017. szeptember 24-én az Őszi
Vigalom rendezvény keretén belül a testvértelepülési megállapodás aláírásra kerüljön.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester elmondta, hogy az önkormányzathoz hivatalos irat nem érkezett az iskolai
pályázat ügyében, Ő is az interneten olvasta, hogy az iskolai pályázat 105.341.570 Ft-ot nyert.
Napirend utáni hozzászólások:
Szórágy Gyuláné polgármester:
Cibakházi testvértelepülésünk jelezte, hogy augusztus 19-én lesz náluk a búcsú, amire Nógrád község
valamennyi lakosát nagy szeretettel hívják és várják. A rendezvénynaptárunkat módosítanunk kell majd
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emiatt, ugyanis a kenyérszentelési ünnepséget át kell tennünk augusztus 19-ről 20-ra a szentmise utáni
időpontra. Képviselő társak közül ki tudna eljönni a cibakházi búcsúra?
A képviselők nagy része jelezte, hogy sajnos egyéb elfoglaltságok miatt nem tudnak részt venni a búcsún.
Kovács Ágnes képviselő:
A játszótéri szökőkutat megjavította már a kivitelező?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Még nem. Azt mondta, hogy nincs most erre kapacitása. Valakit meg kell kérnem a faluban, aki
megcsinálja.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Határozzunk arról, hogy a kivitelező költségére megcsináltatjuk valaki mással. Május óta húzódik ez a
dolog, tovább már nem várhatunk. Ez most a falu szégyene. Az emberek panaszait komolyan kell venni,
és lépést kell tenni érte.
Visszatérve a testvértelepülés témához: a képeket elnézve, ti egy gyönyörű helyen voltatok, mi hová
hozzuk őket? Több helyen nincs lenyírva a gaz a főúton, de máshol is a faluban. Ez minket minősít.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Sajnos nincs kivel megcsináltatni. Egyetlen egy kaszás emberem van. Megoldás lehet esetleg, hogy ahol
nem vágják a füvet, ott önkormányzati költségen levágatjuk.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Én felajánlom egy havi tiszteletdíjamat a Saláta Józsefnek, hogy ahol van elhanyagolt terület, ott vágja le
a füvet. Javasolnám, hogy minden civil szervezet fogadjon magáénak területeket a faluban és azokat
gondozza.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Megkeresem a civil szervezeteket levélben ez ügyben. Jelöljünk ki területeket, amikből választani tudnak.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Lehet a Flórián park, a várparkoló, vasút környéke, sportpálya környéke, a tó körüli terület, temető. A tó
mélyítésével kapcsolatban volt itt a Vízműtől szakember?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Igen, volt és az volt az ajánlata, hogy a szóban forgó 14.000.000 Ft-ot két év alatt fizessük ki. Próbáltam
alkudni az összegből, de azt mondta, hogy kevesebbért nem tudják vállalni.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Jó lenne, ha egy egyeztető megbeszélést össze tudnánk hozni vele, ahol az esetleges kérdéseinkre választ
tud adni.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Rendben, egyeztetek az illetékessel és tájékoztatlak benneteket, hogy mikor tud időt szakítani egy
beszélgetésre.
Piroska János alpolgármester:
A minap az óvodánál jártam és sajnálattal állapítottam meg, hogy siralmas állapotok uralkodnak az óvoda
körül. A járdák meg vannak repedve és süllyedve. A tornateremben is több csempe le van esve. Az óvoda
vezetőjének is fogom jelezni, hogy neki többek között az is a feladata, hogy ezeket a problémákat
orvosolja, jelezze felénk. Az iskolában is vannak problémák. A kerítésen kívüli terület már nincs rendesen
karbantartva. A Sportegyesület elnökének szintén jelezni fogom, hogy ne csak a pálya területét
gondozzák, hanem a környékét is.
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Több helyen megfigyelhető az ingatlanok előtt, hogy ott tárolják a tűzifát. Ez önmagában még nem
probléma, hiszen 30 napig ezt megteheti a rendeletünk szerint. Az viszont már gond, hogy a füvet csak ott
vágják le, ahol a farakás áll, máshol pedig otthagyják.
A község arculata ezen problémák miatt siralmas.
Miután egyéb kérdés, észrevétel nem volt, Szórágy Gyuláné polgármester megköszönte az aktív
részvételt és az ülést 19 órakor berekesztette.

k.m.f.

Szórágy Gyuláné
polgármester

Kelemen Gyuláné
jegyzőkönyv hitelesítő

Árpásné Schlenk Judit
jegyző

Kovács Ágnes
jegyzőkönyv hitelesítő

