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

Nógrád Község Képviselő-testületének 2017. augusztus 29-én, Nógrádon
megtartott üléséről.

Ülés helye:

Községháza Nógrád

Jelen vannak:

Szórágy Gyuláné polgármester
Piroska János alpolgármester
Varga Zoltán alpolgármester
3 fő képviselő: Kelemen Gyuláné, Kovács Ágnes, Zverkó Pál
Árpásné Schlenk Judit jegyző
Baloghné Budai Krisztina jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek: Debreceniné Králik Tünde a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Horváth Erzsébet óvodavezető
Érdeklődő:

Kérey Csörsz

Napirend előtt:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Napirend:
1. Tájékoztatás az Angyalvár Óvoda tanévkezdéséről
Előadó: Horváth Erzsébet óvodavezető
2. Adórendelet és talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
3. BURSA HUNGARICA pályázathoz csatlakozás és feltételeinek megtárgyalása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
4. Őszi Vigalom előkészítése
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
5. Egyebek
Napirend utáni hozzászólások
Hozott határozat: 84/2017.(VIII.29.) – 93/2017.(VIII.29) képviselő-testületi határozat
Hozott rendelet volt: 6/2017.(VIII.30.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális
adójáról szóló 10/2015.(X.28.) rendelet módosításáról
7/2017.(VIII.30.) rendelet a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 2/2012. (II.28.)
rendelet módosításáról
Zárt ülés nem volt.
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Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Nógrád Község Képviselő-testületének 2017. augusztus 29 -én, Nógrádon
megtartott üléséről.

Ülés helye:

Községháza Nógrád

Jelen vannak:

Szórágy Gyuláné polgármester
Piroska János alpolgármester
Varga Zoltán alpolgármester
3 fő képviselő: Kelemen Gyuláné, Kovács Ágnes, Zverkó Pál
Árpásné Schlenk Judit jegyző
Baloghné Budai Krisztina jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek: Debreceniné Králik Tünde a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Horváth Erzsébet óvodavezető
Érdeklődő:

Kérey Csörsz

Szórágy Gyuláné polgármester üdvözölte a megjelent képviselőket, elmondta, hogy Villányi Péterné
egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az
ülés határozatképes, így azt 18 óra 25 perckor megnyitotta.
A polgármester javaslatot tett két jegyzőkönyv hitelesítőre Piroska János alpolgármester 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. Kéri a napirendek közé felvenni a magánszemélyek kommunális adójáról szóló
10/2015.(X.28.) rendelet módosítását és a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló
2/2012. (II.28.) 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 81/2017-es határozathoz szeretnék hozzáfűzni egy gondolatot. A mai napon került benyújtásra az
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére kiírt pályázat a Művelődési Ház és a Civil
szervezetek házának energetikai korszerűsítésére.
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:
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84/2017.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási kötelezettséget
megszünteti:
63/2017(VI.13.); 64/2017(VI.13.); 65/2017(VI.13.); 66/2017(VI.13.); 67/2017(VI.13.);
68/2017(VI.13.); 69/2017(VI.13.); 70/2017(VI.13.); 71/2017(VI.13.); 72/2017(VI.13.);
73/2017(VI.13.); 74/2017(VI.13.); 75/2017(VI.13.); 76/2017(VI.13.); 77/2017(VI.13.);
78/2017(VII.25.); 79/2017(VII.25.); 80/2017(VII.25.);81/2017(VII25.);82/2017(VII.25.);
83/2017(VII.25.);
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolási kötelezettség megszüntetését a
nyilvántartáson vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Napirendek:
1. Tájékoztatás az Angyalvár Óvoda tanévkezdéséről
Előadó: Horváth Erzsébet óvodavezető
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az anyagot kiküldtem a képviselő-testületnek, nem tudom, az előterjesztőnek van-e kiegészíteni valója az
anyaggal kapcsolatban?
Horváth Erzsébet óvodavezető:
Igen, szeretném kiegészíteni a beszámolót. Miután megírtam a tájékoztatómat, érdeklődtem itt a
hivatalban, hogy van-e lehetőség arra, hogy karbantartó alkalmazására keretet biztosítsunk. Jelenleg az,
aki a karbantartói feladatokat ellátja, betegállományban van.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Úgy tudom, hogy van helyettesítője, szerintem ő is sok mindenben lehet a segítségedre. Sajnos
karbantartóra egyelőre nincsen keret. A Mikszáth utcai bejáratnál, amilyen állapot van, az borzasztó.
Hiába mentünk le, körbejártuk, felsoroltuk a hiányosságokat, de semmilyen előrelépés nem történt.
Mint óvodavezető, hányszor kérted ezeknek a hiányosságoknak a megszüntetését?
Horváth Erzsébet óvodavezető:
Jeleztem a kivitelező felé, aki megígérte, hogy elszállítja a betontörmeléket, de ez nem történt meg. A
fagyökerek eltávolítása sem történt még meg. Szerintem egy konténert kellene rendelnünk és úgy tudnánk
elszállítani a törmelékeket, de ennek sajnos költsége van.
Kovács Ágnes képviselő:
Nem lehetne a kivitelező költségére kérni a konténert?
Horváth Erzsébet óvodavezető:
Ha Ti, mint képviselő-testület nem jutottatok előre, gondolod, hogy én, mint óvodavezető, többre
megyek?
Zverkó Pál képviselő:
Az önkormányzat a kivitelező költségére elszállíttatja, testületi határozatot küldünk neki. Ennyi, nem kell
többet beszélni róla.
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Piroska János alpolgármester:
Nekem az a meglátásom az óvodával kapcsolatban, hogy hamarosan jön a fűtési szezon. Ez is nagy
probléma. A Szlávik úrral fel kell venni a kapcsolatot, hogy a számításokat végezze el. Én nagyon
sérelmezem, hogy a kivitelező hozzáállása így megváltozott mind a településhez, mind az óvodához. Nem
vesz tudomást az észrevételeinkről: az ereszdeszkák a mai napig nincsenek lefestve; már megrepedtek a
járdák, melyek így balesetveszélyessé váltak. Itt a kamerák előtt teszem fel neki a kérdést: volt lelke, azt a
szuvas, fekete széldeszkát felszögelte, volt rá pofája – nyugodtan kimondom és vállalom érte a
felelősséget – hogy az iskola lebontott melléképületének ma már nem használható paláját föltette, pedig a
pályázatban nem ez volt megjelölve. Többször kértük már őt, hogy kérjük annak a tetőnek a rendes,
tisztességes megcsinálását. Ha tehát egy hónap múlva fűteni kell, azt meg kell tudni oldani.
Zverkó Pál képviselő:
Magyar adófizetők pénzét használták fel. Aki annak idején átvette a fűtési rendszert, az legalább annyira
hibás, mint a kivitelező. Sajnálom, hogy ilyenek vannak.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Mi a megoldás?
Piroska János alpolgármester:
Én megoldásként azt javaslom, hogy –mivel a képviselő-testület hozhat egy olyan határozatot – hogy
azokat a hiányosságokat, amelyeket észrevételeztünk több alkalommal, érvényesíteni szeretnénk a
garanciaidőn belül, mert neki 5 éven keresztül működtetnie kell az intézményt.
Zverkó Pál képviselő:
Tudjuk, hogy ki vette át a Magyar Államtól ezt a munkát? Annak kell írnunk levelet, hogy több éven
keresztül milyen hiányosságok vannak. Vizsgálják ki, hogy ki hibázott!
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az átvétel arra vonatkozott, hogy az, ami a pályázatban vállalva lett, megvalósult-e. Abban nem volt hiba.
A tüzelőtározó nem volt benne a pályázatban.
Horváth Erzsébet óvodavezető:
Én magát a pályázatot nem láttam, de azokon a testületi üléseken itt voltam, amelyeken a hiányosságok
szóba kerültek. Ott voltam a körbejárásokon is. Szerintem a pályázat megírása nem volt jó. A csatornázást
fele részben az önkormányzatnak kellett megoldani akkor, tehát véleményem szerint a mi hatáskörünk
lenne a felsorolt problémák megoldása. Az óvoda költségvetése jelen pillanatban nem alkalmas erre. A
bejáratokhoz is meg kellene csinálni a korlátokat, a tetőt, hogy a babakocsit ott tudják hagyni a szülők és
ne a benti linóleumot tegyék tönkre. Ezek mind megoldásra várnak.
Piroska János alpolgármester:
Visszatérve a tüzelőtározóhoz, ha a kivitelező korrekt lett volna, megkereste volna vagy a polgármester
asszonyt, vagy a testületet azzal, hogy ő, mint szolgáltató építene egy megfelelő, fedett tüzelőtározót.
Csinált egy sufnit, ami tetszik, nem tetszik, ez van. Most már lassan prezentálnunk kell a pályázat kiírója
felé, hogy mennyi volt a fűtésnél a megtakarítás az előző évhez képest.
Zverkó Pál képviselő:
Ez az egyetlen egy dolog, ami miatt megnyertük a pályázatot, az energiamegtakarítás, és pont ez az egy
dolog nem sikerült.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Szerintem a polgármester asszony írjon levelet a szolgáltatónak is és a Szlávik úrnak is egy fűtéssel
kapcsolatos egyeztető beszélgetésre.
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Piroska János alpolgármester:
Az óvodai tetőre visszatérve, mivel egyik pályázatban sem volt lehetőség pályázni a tető javítására, nem
lehet a Belügyminisztériumhoz fordulni segítségért?
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Csak jövőre lehet.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tehát, akkor a képviselő-testület javasolja, hogy hozassunk konténert és az óvoda udvarán lévő szemetet
így vitessük el és számlázzuk ki a kivitelezőnek?
Kelemen Gyuláné képviselő:
Szerintem először szólítsuk őt fel, hogy vitesse el a szemetet és tegye rendbe a terepet is. Ha nem teszi
meg meghatározott időn belül, akkor az önkormányzat elszállíttatja a törmelékeket a kivitelező költségén.
Kovács Ágnes képviselő:
Én még az óvodai beszámolóhoz szeretnék hozzászólni. Nagyon jónak tartom az óvoda szakmai
munkáját, ezt mi az iskolán keresztül tudjuk igazán lemérni. Jó az iskola és óvoda kapcsolata. Az óvónők
és a dolgozók minden rendezvényen maximálisan ott vannak, helyt állnak. Azt szeretném megkérdezni,
hogy az allergiás gyermekek részére tudják-e a konyhán biztosítani a számukra megfelelő étkezést? Úgy
tudom, hogy a nagycsoportból érkezik majd egy ilyen gyerek az iskolába.
Horváth Erzsébet óvodavezető:
Az ő esetében a család maximálisan partner, a szójatejet behozzák az óvodába. Meg fogjuk oldani az
iskolába kerülése után is. A tízórai felszolgálásánál kell majd odafigyelni, hogy a szóban forgó gyermek
kapja meg azt az ételt, ne kerüljön máshoz.
Kovács Ágnes képviselő:
Úgy látom, hogy nem okoz gondot a 2.5 éves gyermekek felvétele az óvodába.
Horváth Erzsébet óvodavezető:
A törvény szerint mindaddig felvehető az óvodába a 2.5 éves gyermek, amíg a 3 évet betöltött gyermek ez
miatt hátrányba nem kerül.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az elmúlt időszakban nem volt olyan anyuka, akit el kellett utasítanod, hogy nem tudtad felvenni a 2.5
éves gyermekét?
Horváth Erzsébet óvodavezető:
Nem volt ilyen eset. Azok a szülők, akik visszamennek dolgozni és gyermekük betölti a 2.5 évet, azoknak
felvesszük a gyermekét. A nagy-középső csoportban 19 gyermek lesz, a másik csoportban év végére 26
főre szaporodik majd a létszám. Itt, mint óvodavezetőnek el kell gondolkodnom azon, hogy az
óvodapedagógusaimat hogyan terhelem. Mivel a jelenlegi pedagógiai programunk úgy szól, hogy két
csoportos óvoda vagyunk, részben osztott, tehát egy új pedagógiai programot kell készítenünk, hogy két
osztott csoportot hozzunk létre. Én most próbálom úgy elosztani a csoportokat, hogy a 19 fős csoportban
van 14 fő leendő tanköteles és 5 fő középső korosztályú gyermek.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Aki az év folyamán betölti a 3. életévét, azt már beíratták a szülők, igaz? Tehát tudod, hogy ki várható?
Horváth Erzsébet óvodavezető:
Igen. Itt van a lista előttem. Probléma volt, valaki jelezte, hogy nem akarjuk felvenni a gyermekét?
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Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Igen, én hallottam, hogy 2.5 éves gyermeket nem vett fel az óvoda. Nem tudom, hogy a szülő dolgozik-e,
vagy sem.
Horváth Erzsébet óvodavezető:
Én nem tudok olyanról, aki nekem ezt jelezte volna. Egy anyukának mondtam, márciusban jelezzen, mert
akkor fogja betölteni a gyermeke a 2.5 évet. Nem tudok mást mondani, vagy az önkormányzatnak kell
bölcsödéről gondoskodni.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Mennyi most egy csoport maximális létszáma?
Horváth Erzsébet óvodavezető:
25-25 fő, összesen 50 fő. Az a gond, hogy kiscsoportos gyerekeket kell átraknom a nagycsoportba.
Kovács Ágnes képviselő:
A beszámolóban írtad, hogy a következő évi feladat a csoportszobák és kiszolgáló helyiségek festése, ez
szükséges. Ez nem minden évben történik meg?
Horváth Erzsébet óvodavezető:
A konyhán minden évben van fertőtlenítő meszelés. Idén el kellett döntenem, hogy a csoportszobákat
fessük-e ki, vagy a belső nyílászárókat mázoljuk le. Mivel a csoportszobák 3 éve lettek festve, ezért
fontosabbnak láttam a belső ajtók festését.
A polgármester köszönetét fejezi ki az óvónők, dajkák, konyhások és az óvoda valamennyi dolgozójának
az áldozatos kitartó munkáért.
Az óvoda tanévkezdéséről szóló beszámolót a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
85/2017.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja az óvodavezető
tanévkezdésről szóló tájékoztatását.
Felkéri az óvodavezetőt, hogy az óvoda megfelelő színvonalon történő működéséhez a
továbbiakban is biztosítsa a szükséges tárgyi és személyi feltételeket.
Határidő: folyamatos
Felelős: óvodavezető
2. Adórendelet és talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A Nógrád Megyei Kormányhivatal folyamatosan vizsgálja a helyi önkormányzatok rendeleteit. Az
adórendeletnél a 4. § (2) bekezdésében foglalt kedvezmény igénybevételéhez szükséges iratok
benyújtásának időpontját javasolták előre hozni, hogy az adót ki se kelljen vetni. A talajterhelési díjnál
megszűnt az, hogy az ivóvízvezeték meghibásodása miatt elszivárgott vízmennyiséget le lehet vonni a
talajterhelési díj alapjából. Az erre vonatkozó rendelkezéseket ezért hatályon kívül kell helyezni.
Kérem a képviselőket, hogy mindkét esetben fogadják el a rendelettervezetet, hogy eleget tudjunk tenni a
kormányhivatal elvárásainak.
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A képviselő-testület ezután egyhangúlag 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta az
adórendelet módosításáról szóló tervezetet és ezzel megalkotta a 6/2017.(VIII.30.) rendeletét a
magánszemélyek kommunális adójáról szóló 10/2015.(X.28.) rendelet módosításáról.
A rendelet és tervezet szó szerint megegyezik
A rendelet egy példánya a jegyzőkönyvhöz csatolva.
A képviselő-testület szintén egyhangúlag 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a
rendelettervezetet és ezzel megalkotta a 7/2017.(VIII.30.) rendeletét a talajterhelési díjjal kapcsolatos
helyi szabályokról szóló 2/2012.(II.28.) rendelet módosításáról.
A rendelet és tervezet szó szerint megegyezik
A rendelet egy példánya a jegyzőkönyvhöz csatolva.
3. BURSA HUNGARICA pályázathoz csatlakozás és feltételeinek megtárgyalása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ülésünket megelőzően ezt a napirendet az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Sportbizottság tárgyalta,
ezért átadom a szót a bizottság elnökének.
Kovács Ágnes képviselő, a bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatot és úgy döntött, hogy a 2017. évben
alkalmazott feltételek szerint legyen továbbra is a pályázatok elbírálása, tehát az egy főre eső jövedelem
nem haladhatja meg a 80.000 Ft-ot.
A bizottság javaslatával a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
egyetértett és a következő határozat született:
86/2017.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete
a.) csatlakozik a Bursa Hungarica 2018. évi pályázatához.
b.) Kedvező elbírálásban részesülhet az a hallgató, akinek a családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg a 80.000,-Ft-ot és az egyéb pályázati feltételeknek megfelel.
c.) A testület felhatalmazza az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Sport
Bizottságot, hogy belátása szerint döntsön a pályázók részére személyenként 1-5.000,Ft/hó összeg odaítéléséről.
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a fenti feltételekkel a pályázat kiírásáról gondoskodjon.
Felkéri továbbá, hogy a pályázatokat terjessze a bizottság elé elbírálás céljából.
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy az összeg felhasználásáról a testületet tájékoztassa.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: jegyző és polgármester
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4. Őszi Vigalom előkészítése
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ülésünket megelőzően ezt a napirendet a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság tárgyalta, ezért
megkérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse a döntésüket.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
Az első években gondolkodtunk azon, hogy szükség van-e ilyen rendezvényre, de úgy látjuk, hogy a
lakosság igényli, hogy legyen egy ilyen laza nap, ahol összejön a falu apraja-nagyja.
A tervezett költségvetést soknak tartja a bizottság, mert az önkormányzat nem áll úgy anyagilag, hogy
ilyen nagy kiadásokat vállaljon. Ahol tudjuk, ott még lecsökkentjük a rendezvény költségeit. Egy új
testvértelepülési megállapodást fogunk aláírni. Reméljük, hogy sikerül olyan pályázatokat nyernünk,
aminek segítségével csökkenteni tudjuk majd a testvértelepülési találkozók kiadásait. Mindenben segíteni
fogjuk a rendezvény megtartását. Ami a falunak jó, azt ne vegyük el, majd megpróbáljuk máshol behozni
a mostani kiadásokat. A bizottság tehát elfogadásra javasolja az Őszi Vigalom költségtervét.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Én számítok is a képviselő-testület támogatására, és munkájára. A rendezvény előtt még összeülünk és
megbeszéljük a feladatokat. A költségeken természetesen megpróbálunk csökkenteni, valamint a civil
szervezetek segítségét is szeretném igénybe venni. Kérem a testületet, hogy a részletes programtervezetet
is szíveskedjen elfogadni
Az elhangzott javaslatokkal a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
egyetértett, támogatja és a következő határozat született:
87/2017.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Őszi Vigalom költségtervét
és részletes programját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy törekedjen a lehetőséghez mérten a költségek
csökkentésére, és kérje a civil szervezetek támogatását.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
A polgármester ezután kérte, hogy az előterjesztésnek megfelelően a képviselő-testület fogadja el Renska
Wies településsel kötendő együttműködési megállapodást.
A képviselő - testület ezután egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
88/2017.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelő
tartalommal elfogadja a Renska Wies lengyel településsel kötendő együttműködési
megállapodást és felkéri a polgármestert, hogy az Őszi Vigalom rendezvény második
napján 2017. szeptember 24-én azt ünnepélyes keretek között írja alá.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
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5. Egyebek
-

Alacsony összegű fejlesztések pályázata

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Megnyílt egy pályázati lehetőség kis települési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek
támogatására. Ezt a napirendet szintén tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság, ezért
megkérem a bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság álláspontját.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
Úgy gondoljuk, hogy a pályázat keretén belül a nógrádi temető ravatalozóját szeretnénk felújítani. Ezen
belül egy vizesblokk létrehozását, drapéria és járólap cseréjét tervezzük. A pályázat benyújtását a
bizottság javasolja.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság javaslatával a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
egyetértett, támogatja a pályázat benyújtását és a következő határozatot hozta:
89/2017.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani Kistelepülési
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására. A pályázat kapcsán a
ravatalozó külső-belső felújítása, vizesblokk kialakítása és drapéria cseréje valósulna meg
a központi támogatás mértékéig. Önerő biztosítása nem szükséges.
A testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2017. szeptember 7.
Felelős: polgármester
-

Tankerülettel vagyonkezelési szerződés újratárgyalása

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezt a napirendet szintén tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság, ezért megkérem a
bizottság elnökét, hogy ismertesse a testülettel a bizottság álláspontját.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
A szerződés tervezettel kapcsolatban több pontban is vannak észrevételeink. Ezek a fűtés, rendezvények
lebonyolítása és a villamosenergia hasznosítása. Megkértük a polgármester asszonyt, hogy a bizottság
által megfogalmazott módosítási javaslatokról, kritériumokról írásban tájékoztassa a KLIK-et. Ha ezek a
problémák megoldódnak, akkor nem lesz akadálya a szerződés aláírásának. Rendezvényeinkhez eddig
ingyen kaptuk meg a tornatermet, de most nem egyértelműen értelmezhető pontban fogalmazták meg az
erre vonatkozó álláspontjukat.
A villamosenergia hasznosításával kapcsolatban pedig a magáénak akarja tudni a tankerület a napelemek
által termelt energia hozamát, nekünk erre hiteltartozásunk van.
Az iskola fűtésénél sem egyértelmű, hogy teljes egészében szeretné-e kézbe venni, vagy a mi
segítségünkkel, nekünk fennálló szerződésünk van.
Ezekre szeretnénk válaszokat kapni, mielőtt a szerződés aláírásra kerül.
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Zverkó Pál képviselő:
Az iskolai parkoló kinek a tulajdona?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Önkormányzati területre épült, tehát vélelmezem, hogy önkormányzati tulajdon.
Zverkó Pál képviselő:
És az iskola?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az másik helyrajzi számon szerepel, a kerítés a határ.
Zverkó Pál képviselő:
A parkolót a KLIK díjmentesen használja?
Piroska János alpolgármester:
Jó kérdést tettél fel! Ha ugyanis a KLIK önköltséget akar kérni a tornaterem használatához, akkor mi is
kérhetünk ugyanannyit a parkoló használatáért. Ez kiegészítés a harmadik tételhez, ez is le kell egyeztetni
a KLIK-kel.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki tehát egyetért a bizottság javaslatával, miszerint ne írjam alá a megállapodást, mert előtte egyeztetni
kell a vitás kérdéseket kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással egyetértett a bizottság
javaslatával, és a következő határozatot hozta:
90/2017.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az iskola ügyében a
Balassagyarmati Tankerületi Központtal kötendő vagyonkezelési szerződés és melléklete
ügyében az alábbi döntést hozza.
A)
Csak abban az esetben tartja jogosnak a napelem rendszer visszatérítésének
továbbutalását, ha a beruházás saját erejének biztosítására felvett hiteltartozás
átvállalásra, vagy az önkormányzatnak egy összegben kifizetésre kerül.
B)
A fűtés biztosítása esetében javasolja, hogy az iskola fűtési ügye kerüljön
különválasztásra, és közös megegyezéssel megszüntetésre az önkormányzattal kötött
szerződés ezen része.
C)
Tisztázni kell, hogy a jövőben milyen feltételekkel vehető igénybe az
önkormányzati rendezvények céljára szükséges épületrész. Amennyiben ezért költség
kerül felszámításra, az önkormányzat a megépített parkoló használatáért is díjat szeretne
kérni.
A testület felkéri a polgármestert, hogy fenti tartalmú levélben adjon tájékoztatást a
szerződés módosítását kezdeményező részére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
-

Rákóczi Szövetség támogatása

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A Rákóczi Szövetségtől érkezett egy megkeresés, hogy a magyar nyelvű iskolákba beiratkozott gyerekek
támogatását kérje önkormányzatunktól. Mi már évek óta támogatjuk azokat a Szlovákiában, Felsőtúron
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élő gyerekeket, akik magyar nyelvű iskolába iratkoztak be. Mivel ezt a napirendet is tárgyalta a Pénzügyi,
Gazdasági és Fejlesztési Bizottság, ismételten kérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse a testülettel a
bizottság javaslatát.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
A bizottság javasolja, hogy az előző évekhez hasonlóan most is támogassuk ezeket a gyerekeket egy
csekély összeggel.
A testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással egyetértett a bizottság
javaslatával, és a következő határozatot hozta:
91/2017.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2017-ben is 20.000 Ft összegű
támogatásban részesíti a Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztást szolgáló programját
és kéri, hogy az összeget a szlovákiai Felsőtúron magyar iskolát megkezdő két első
osztályos tanuló részére legyen átadva.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot az illetékeseknek küldje meg, és az
összeg átutalásáról intézkedjen.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
-

Coppens úr kérelme

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az önkormányzat épülete közös tűzfallal rendelkezik a szomszéddal, aki felújította a balesetveszélyessé
vált falat. Ezt a napirendet is tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság, ezért megkérem a
bizottság elnökét, hogy ismertesse a testülettel a bizottság álláspontját.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
Coppens úr elvégeztette a munkát, a költségvetést be is nyújtotta az önkormányzathoz. Úgy gondoltuk,
hogy 50%-ban vállaljuk a költségek megtérítését.
A bizottság javaslatával a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
egyetértett, és a következő határozatot hozta:
92/2017.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Edmond Alfons S Coppens
Nógrád, Kodály Zoltán utca 7. számú ingatlan tulajdonosa részére megfizeti a
községházával közös tűzfal javításával kapcsolatban felmerült 44.550 Ft-os költséget.
A testület felkéri a polgármestert, hogy az irat elkészítéséről és az összeg kifizetéséről
intézkedjen.
Határidő: 2017. október 30.
Felelős: polgármester
-

Palóc mentőcsoport támogatása

Szórágy Gyuláné polgármester:
Megkeresés érkezett a Palóc mentőcsoport újraminősítéséről. Ezt a napirendet is tárgyalta a Pénzügyi,
Gazdasági és Fejlesztési Bizottság, ezért átadom a szót a bizottság elnökének.
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Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
A mentőcsoport anyagi támogatást kér. Eddig szerencsére nem volt olyan esemény, ami miatt rájuk
lettünk volna szorulva, de sohasem lehet tudni, hogy mikor lesz szükségünk a segítségükre. A bizottság
javasolja 30.000 Ft-tal támogatni a csoportot.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki tehát elfogadja, hogy támogassuk a Palóc mentőcsoportot 30.000 Ft-tal, kérem, hogy kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság javaslatát a testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta,
és a következő határozatot hozta:
93/2017.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete 30.000 Ft-tal támogatja a
katasztrófavédelemben tevékenykedő Palóc mentőcsoport gyakorlaton történő
részvételét.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Napirend utáni hozzászólások:
Zverkó Pál képviselő:
A volt gázcseretelepről a hulladék mikor lesz elszállítva?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Állítólag már elkezdték elszállítani. Tudják, hogy ez az ő feladatuk. Nagyon sok zöldhulladék
halmozódott már ott fel.
Debreceniné Králik Tünde Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:
Sok idős emberrel találkozom és beszélgetek a faluban és nagyon nehezményezik, hogy nincs olyan autó,
ami összeszedné az ingatlanjaik elől a zöldhulladékot. Nem lehetne ezt valahogyan megoldani?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Korábban említették, hogy remélhetőleg december 31-vel újra az ingatlanok elől lesz elszállítva a
zöldhulladék, de sajnos konkrét jelzést még nem kaptunk erre vonatkozóan.
Zverkó Pál képviselő:
Meg kell szervezni egy napot minden hónapban és elszállítani az idősektől a hulladékot.
A jelenlévők több olyan lehetőséget felvetettek, amelyek megoldhatnának az arra rászorulók problémáját.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Kérek árajánlatokat a helyi szállítóktól és következő alkalommal megbeszéljük, hogy melyik az, ami
elfogadható és valóban segítség lesz a zöldhulladék elszállításában.
Zverkó Pál képviselő:
A „topolyosnál” lévő hulladék honnan került ki, vagy valaki odahordja?
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Az iskolai parkoló építésekor kerültek ki oda a betontömbök. Ez úgy volt megbeszélve, hogy ásnak ott
egy nagy gödröt és abba beleteszik, de így oldották meg. A vályogtéglák elhelyezését én magam
engedélyeztem, mert abból csak föld lesz. Szeretnék ott majd egy parkolót kialakítani a későbbiekben.
Kovács Ágnes képviselő:
Az „út pályázatainkról” lehet már tudni valamit?
Szórágy Gyuláné polgármester:
A mezőgazdasági utakra beadott pályázat hiánypótlását benyújtottuk, de azóta nem kaptunk még választ.
A belterületi utak felújítására nem nyert a pályázatunk.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Úgy tudom, hogy a hivatalsegéd hamarosan nyugdíjba megy. Meg lesz-e pályáztatva az az állás?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Nem lesz megpályáztatva. Az egy munka törvénykönyve szerinti állás.
Kelemen Gyuláné képviselő:
A könyvtáros díját az az önkormányzat költségvetése fedezi?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az Országos Széchenyi Könyvtárral van együttműködési megállapodásunk, tehát őt ők alkalmazzák
közfoglalkoztatás keretében. Neki naponta 9-15 óráig tart a munkaideje. Ez egy 6 órás munka. Ezen kívül
van a tiszteletdíjas könyvtárosunk, aki az önkormányzat költségén van állományban. Ő pedig délután 1520 óráig dolgozik, de egy héten csak kétszer.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Van két ember egy olyan munkára, ami nem tudom, hogy mennyire kihasznált.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A délelőttös a könyveket rendezi, leltározza, szortírozza. Ő teljes egészében a Megyei Könyvtár
irányítása alatt áll. Nálunk a könyvtárlátogatók ahhoz vannak szokva, hogy délután és az esti órákban
veszik igénybe a könyvtár szolgáltatásait, ezért van a másik könyvtáros.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Nem lehetne megkérni őket arra, hogy a virágokat öntözzék a Művelődési ház körül, hogy ne a faluból
kelljen valakinek bejárni locsolni?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Meg lehet oldani, de a hivatalsegéd is öntözi.
Kelemen Gyuláné képviselő:
A viacolorozással kapcsolatban szeretném elmondani, hogy mi egy gyönyörű dolgot szerettünk volna
megvalósítani, de ez nagyon balul sült el.
A Sassal is beszélni kellene, mert a presszó ablakai nagyon rondák. Legalább egy függönnyel
eltakarhatná az ablakokat.
A bizottsági ülésen beszéltünk arról, hogy a vár karbantartása, fenntartása nagyon sok problémát vet fel
anyagi téren. Ezért kértük a polgármester asszonyt, hogy keresse meg levélben a tulajdonost, - aki a
magyar állam - és anyagi támogatásukkal hozzájárulhatnának egy karbantartó személy alkalmazásához. A
vár és környezete egy teljes embert kíván és ez az önkormányzat anyagi lehetőségeit meghaladja.
Szívügyünk még a tó rendbetétele is. Bízom abban, hogy hamarosan ezt is sikerül megvalósítani.
A buszforduló kialakításában nagy szerepet vállalt az önkormányzat, de a MÁV visszavette tőlünk annak
lehetőségét, hogy a buszok az elkészült területen fordulhassanak meg. Még egy utolsó próbálkozást
tettünk ennek megváltoztatásában, várjuk a választ.
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Javaslom, hogy a későbbiekben jelöljünk ki egy időpontot egy falugyűlésre, hallgassuk meg az emberek
problémáit.
Miután egyéb kérdés, észrevétel nem volt, Szórágy Gyuláné polgármester megköszönte az aktív
részvételt és az ülést 19 óra 50 perckor berekesztette.
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