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

Nógrád Község Képviselő-testületének 2017. október 24-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

Napirend előtt:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Napirend:
1. A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotása, valamint a településképi
arculati kézikönyv és településképi rendelet előkészítése
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
2. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megtárgyalása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
3. Beszámoló a bizottságok munkájáról
Előadó: Bizottságok elnökei
4. Építési telek igénylések
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
5. DMRV Zrt-vel új szerződések kötése
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
6. Tankerülettel vagyonkezelési szerződés módosítása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
7. Körzeti nővér nyugállományba vonulása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
8. Egyebek
Napirend utáni hozzászólások
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Hozott határozat: 94/2017.(X.24.) – 111/2017.(X.24.) képviselő-testületi határozat
Hozott rendelet volt:
8/2017.(X.25.) önkormányzati rendelet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképérvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
9/2017.(X.25.) önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
Zárt ülés nem volt.
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Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Nógrád Község Képviselő-testületének 2017. október 24 -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

Szórágy Gyuláné polgármester üdvözölte az alpolgármestereket és a megjelent képviselőket. A jelenléti
ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, így azt 20 óra 53 perckor megnyitotta.
A polgármester javaslatot tett két jegyzőkönyv hitelesítőre Piroska János alpolgármester és Villányi
Péterné 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 szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
szóló rendelet megtárgyalását. 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:
Elkészült az Őszi Vigalom költségelszámolása, amelyet ülésünket megelőzően a Pénzügyi, Gazdasági és
Fejlesztési bizottság megtárgyalt, ezért megkérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse álláspontjukat.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
Örömmel tapasztaltuk, hogy a tényleges költségvetés kevesebb lett, mint a tervezett költségvetés. Sok
adományozó volt, a báli belépő is nagy számban került eladásra. Színvonalas volt a lengyel
testvértelepüléssel kötött együttműködési megállapodás aláírása, valamint a Flórián parkban felállított
emléktábla avatása is. A konyhásoknak szeretnék külön köszönetet mondani, akik nagyon sokat
dolgoztak péntektől vasárnap estig.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Munkatársaim, a hivatali dolgozók is minden nap ott voltak.
A testület az elszámolást 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
94/2017.(X.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2017. évi Őszi Vigalom
elszámolását az alábbiak szerint fogadja el:
Bevételek az előterjesztésben foglalt részletezés szerint: 1.645.614 Ft
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Kiadások az előterjesztésben foglalt részletezés szerint: 1.645.614 Ft
A testület felkéri a polgármestert, hogy az átcsoportosításról gondoskodjon.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: polgármester
A polgármester minden adományozónak, támogatónak, segítőnek, résztvevőnek megköszönte a
segítséget.
A testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót, és a következő határozat született:
95/2017.(X.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási kötelezettséget
megszünteti:
84/2017(VIII.29.); 85/2017(VIII.29.); 86/2017(VIII.29.); 87/2017(VIII.29.);
88/2017(VIII.29.); 89/2017(VIII.29.); 90/2017(VIII.29.); 91/2017(VIII.29.);
92/2017(VIII.29.); 93/2017(VIII.29)
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolási kötelezettség megszüntetését a
nyilvántartáson vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Napirendek:
1. A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotása, valamint a településképi
arculati kézikönyv és településképi rendelet előkészítése
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Minden településnek meg kell alkotnia a településképi arculati kézikönyvét, melynek rövidítése a TAK.
Ebben azt kellene összefoglalni, hogy ha itt a településünkön bárki építkezik, mit várunk el tőle, hogy
nézzen ki az épített, vagy felújított épület. Ezt helyileg kell szabályozni. Építési engedély már nem
szükséges, csak bejelentés köteles az épület. Megvizsgálják, hogy a műszaki előírásoknak-, valamint
közegészségügyi-, kéményseprési szempontoknak megfelel-e. Amennyiben ezeknek a feltételeknek
megfelelnek, akkor egy jóváhagyást hoz az Építésügyi Hatóság, hogy építkezhet az illető. Nekünk viszont
az a feladatunk, hogy meghatározzuk, hogy hogyan nézzen ki a mi településünk, hiszen az épületek
hosszú időre meghatározzák a település kinézetét. Ezért írta elő a törvény, hogy ezt a településképi
arculati kézikönyvet össze kell állítani. Ehhez el kell döntenünk, hogy az egyes véleményeket hogyan
vesszük figyelembe. Ez a rendelet arról szól, hogy kitől kérünk be véleményeket, milyen formában
kérünk be véleményeket és azt hogy veszi figyelembe a tervkészítő. A Helyi Építési Szabályzatunk
érvényben van, de valószínűleg módosításra kerül majd sor. A szakmai elképzeléseket szakemberek
fogják velünk ismertetni. Erre 1.000.000 Ft állami támogatást kapunk. Ez ügyben előzetesen már
tárgyalást folytattunk a Konszenzus Pannónia Zrt-vel. Egyeztető fórumokra kerül majd sor a jövőben,
valamint a honlapon és a hirdetőkön keresztül is tájékoztatjuk a lakosságot.
Kérem a képviselő-testületet a rendelet elfogadására.

5
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a
rendelettervezetet és ezzel megalkotta a 8/2017.(X.25.) rendeletét a településfejlesztéssel,
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi
szabályairól.
A rendelet és tervezet szó szerint megegyezik.
A rendelet egy példánya a jegyzőkönyvhöz csatolva.
A testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta a Konszenzus
Pannónia Zrt-vel a megbízási szerződés megkötését és ezzel egyidejűleg az alábbi határozatot hozta:
96/2017.(X.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy kössön megbízási szerződést a Konszenzus Pannónia Tervező és Igazságügyi
Szakértő Zrt-vel (1071 Budapest, Dózsa György út 54.) a Településképi Arculati
Kézikönyv elkészítésére és az ahhoz kapcsolódó feladatok végrehajtására. A megbízási
díj összege bruttó 1.000.000 Ft.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződés megkötését követően a munka
elvégzését folyamatosan ellenőrizze, a szükséges információt bocsássa a megbízott
rendelkezésére és segítse elő a megbízásban foglaltak teljesítését.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
2.

A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megtárgyalása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző

Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezt a napirendet ülésünket megelőzően az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Sportbizottság tárgyalta,
ezért átadom a szót a bizottság elnökének.
Kovács Ágnes képviselő, a bizottság elnöke:
Idén 79 m3 fát nyertünk a pályázaton, ez 20 m3-rel több, mint a tavalyi mennyiség. Igyekszünk
mindazoknak segíteni ezzel, akik szociálisan rászorultak. A lakosságot több helyen is tájékoztatni fogjuk
majd arról, hogy kik jogosultak a szociális tűzifára. November 17-ig lehet benyújtani az
önkormányzathoz a kérelmeket. A bizottság december 1-ig bírálja el a kérelmeket.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Mikor kerül majd kiosztásra ez a tűzifa?
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Amint meg tudjuk vásárolni, de még az idei évben ki szeretnénk osztani a rászorulóknak. Megkerestük az
ügyben az Ipoly Erdő Zrt-t, de még választ nem kaptunk.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a
rendelettervezetet és ezzel megalkotta a 9/2017.(X.25.) rendeletét a szociális célú tűzifa támogatás
helyi szabályairól.
A rendelet és tervezet szó szerint megegyezik.
A rendelet egy példánya a jegyzőkönyvhöz csatolva.
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3. Beszámoló a bizottságok munkájáról
Előadó: Bizottságok elnökei
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Három bizottság működött a beszámolási időszakban: az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és
Sportbizottság; a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési bizottság; és az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatot
kezelő bizottság. Ülésünket megelőzően a bizottságok tárgyalták a beszámolókat, ezért kérem az elnök
asszonyokat, hogy ismertessék a bizottságok álláspontját.
Kovács Ágnes képviselő, az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Sportbizottság elnöke:
A bizottság célja a beszámolási időszakban is az volt, hogy minél több rászorulónak segíthessünk. A
beszámolót a bizottság javasolja elfogadásra.
Kelemen Gyuláné képviselő, Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési bizottság elnöke:
Sok témát illetően kellett döntéseket hoznunk, javaslatot tennünk a beszámolási időszakban. Több
benyújtott pályázat nyert, ennek nagyon örülünk. A Béke téri útfelújítás kapcsán szeretnénk a jövőben a
hiányosságokat pótolni. A beszámolót az alábbi kiegészítéssel javasolja a bizottság elfogadásra: a jövő
évi költségvetésbe szeretnénk mi is mélyebben belelátni, szeretnénk, ha az elosztásban mi is részt
vehetnénk, mert amikor mi a költségvetést kézhez kapjuk, akkor csak számokat látunk. Kérjük azt is,
hogy a jövőben a bizottság által hozott határozatok minden esetben megvalósuljanak és a határidők be
legyenek tartva.
Zverkó Pál képviselő, az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatot kezelő bizottság elnöke:
Nógrád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatot kezelő Bizottsága a fenti
beszámolási időszakban 1 alkalommal ülésezett, a tárgyalt 4 napirendből 5 határozat született.
Elfogadásra javasolt volt:
- SZMSZ módosítás
- Bizottsági tagok összetételének változása
- A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
- Az alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
- Az önkormányzat 2017. évi munkatervének megállapítása
Elutasításra és elnapolásra javasolt napirend nem volt.
A bizottság javaslataival, észrevételeivel segítette a testület munkáját.
Kérem a beszámolómat szíveskedjenek elfogadni!
Szórágy Gyuláné polgármester megköszöni a bizottságok munkáját.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki elfogadja Nógrád Község Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottságának, az Egészségügyi,
Szociális, Oktatási és Sport Bizottságának, valamint az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatot kezelő
Bizottság tevékenységéről szóló tájékoztatóját, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A bizottságok munkájáról szóló beszámolót a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
97/2017.(X.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzati bizottságok
munkájáról szóló beszámolókat elfogadja.
A testület felkéri a bizottságokat, hogy az SZMSZ-ben foglalt feladataik ellátásáról
folyamatosan gondoskodjanak.
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Határidő: értelemszerű
Felelős: bizottságok elnökei
4. Építési telek igénylések
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az a helyzet állt elő, hogy három építési telek igénylés került benyújtásra kettő építési telekre. A
Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési bizottság már tárgyalta ezt a napirendet, ezért megkérem a bizottság
elnökét, hogy ismertesse álláspontjukat.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
Igen, egy telekre ketten is beadták igényüket. Mi azt javasoljuk, hogy tartsunk egy egyeztető
megbeszélést mindkét igénylővel. Javasoljuk továbbá, hogy módosítsuk az értékesítésről szóló
határozatban a kedvezményes áron történő vásárlásnál a gyermekek életkorát 14 évről 16 évre.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Szóba került még a határozat módosításával kapcsolatban, hogy ne csak azok részesüljenek
támogatásban, akik Nógrádon állandó lakóhelyet létesítenek, hanem azok is, akik már rendelkeznek
nógrádi lakóhellyel.
Aki tehát ezzel egyetért, valamint a bizottság javaslatát elfogadja, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a bizottság javaslatát és
a korábbi határozat módosítását és a következő határozatot hozta:
98/2017.(X.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 4/2016(II.23.) határozatának B1
pontját úgy módosítsa, hogy annak szövege 2017. október 23-tól az alábbi: Amennyiben a
vásárlók a vásárlás időpontjában egy 16 éves kor alatti gyermeket nevelnek és vállalják,
hogy 5 éven belül a telket beépítik, használatbavételi engedélyt szereznek és ezt követően
Nógrádon a család lakóhelyet létesít – kivéve, ha már rendelkezik ezzel – az A pontból 25%
kedvezményt kapnak.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot tegye közzé, valamint az
alkalmazásáról az adásvételi szerződések megkötésénél gondoskodjon.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
Piroska János alpolgármester:
Én azt javaslom, hogy a Götz házaspár részére jelöljük ki az 1127 hrsz-ú építési telket. Ez a telek az
általuk megvásárolni kívánt építési telek mellett helyezkedik el.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy Szolik Tamást és Pribeli Noémit kijelöljük az 1128-as hrszú építési telek
vevőjéül 1.800 Ft/m2 áron – figyelembe véve a 2 gyermek után járó kedvezményt,
Götz Gergőt és Götz Barbara Jabut kijelöljük az 1127-es hrszú építési telek vevőjéül 1.800 Ft/m2 áron –
figyelembe véve a 2 gyermek után járó kedvezményt, valamint
László Róbertet és Petrányi Andreát kijelöljük az 1125-ös hrszú építési telek vevőjéül 1.200 Ft/m2 áron –
figyelembe véve a 3 gyermek után járó kedvezményt kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a bizottság javaslatát és
a következő határozatokat hozta:
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99/2017.(X.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrád 1128 hrsz-ú 960 m2
területű, beépítetlen terület művelési ágú ingatlan vevőjéül ½ - ½ arányban Szolik Tamás
4200 Hajdúszoboszló, József Attila utca 34. fsz.5.a. és Pribeli Noémi 2642 Nógrád, Jókai
u. 9. szám alatti lakosokat jelöli ki.
A telek ára – két gyermekükre tekintettel – 1.800 Ft/m2, a fizetendő vételár 1.728.000 Ft,
amely az Áfa összegét is tartalmazza.
A telek vételárát a Centrál-Takarékszövetkezet Nógrádi Kirendeltségénél vezetett
63800111-10001246 számú számlára utalással kell megfizetni. 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: 2017. november 30.
Felelős: polgármester
100/2017.(X.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrád 1127 hrsz-ú 960 m2
területű, beépítetlen terület művelési ágú ingatlan vevőjéül ½ - ½ arányban Götz Gergő
és Götz Barbara Jabu 2640 Szendehely, Szent István utca 19. szám alatti lakosokat jelöli
ki.
A telek ára – két gyermekükre tekintettel – 1.800 Ft/m2, a fizetendő vételár 1.728.000
Ft, amely az Áfa összegét is tartalmazza.
A telek vételárát a Centrál-Takarékszövetkezet Nógrádi Kirendeltségénél vezetett
63800111-10001246 számú számlára utalással kell megfizetni. 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: 2017. november 30.
Felelős: polgármester
101/2017.(X.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrád 1125 hrsz-ú 1257 m2
területű, beépítetlen terület művelési ágú ingatlan vevőjéül 9/10 arányban László Róbert
és 1/10 arányban Petrányi Andrea 2120 Dunakeszi, IV. Béla király tér 2. szám alatti
lakosokat jelöli ki.
A telek ára – három gyermekükre tekintettel – 1.200 Ft/m2, a fizetendő vételár 1.508.400
Ft, amely az Áfa összegét is tartalmazza.
A telek vételárát a Centrál-Takarékszövetkezet Nógrádi Kirendeltségénél vezetett
63800111-10001246 számú számlára utalással kell megfizetni. 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.
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A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a vevőkkel közölje és a határozat
végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: polgármester
Piroska János alpolgármester:
Úgy gondolom, hogy az anyagi lehetőségeinken javíthat valamit az építési telkek eladásából származó
összeg. Én azt javaslom, hogy ez a pénz ne kerüljön elköltésre az idén, hanem erősítsük vele a
tartalékalapot és a jövő évben döntsön ennek felhasználásáról a képviselő testület.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy mi beterveztünk telekeladásból bevételt a költségvetésbe
5.000.000 Ft-ot, ami eddig még nem teljesült, de amennyibe lehetőségünk lesz rá, megpróbáljuk a
tartalékalapba helyezni.
5. DMRV Zrt-vel új szerződések kötése
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezt a napirendet szintén tárgyalta a pénzügyi bizottság, ezért átadom a szót a bizottság elnökének.
Piroska János alpolgármester:
Elnézést kérek, egy pár szót szólnék, mielőtt az elnök asszony ismerteti a bizottság véleményét.
Javasolnám az elkövetkezendő időszakra, hogy bizonyos témaköröknek – ami több oldalnyi anyagot
tartalmaz – a polgármester asszony röviden, egyszerűen összefoglalva ismertesse a lényegét, hogy azok,
akik megnézik az ülésről készült felvételt, megértsék, hogy a bizottság mire tett javaslatot, a képviselőtestület mit fogad el
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
A bizottság abban az esetben javasolja a DMRV Zrt-vel kötendő szerződések aláírását, ha semmilyen
többletköltségünk nem keletkezik. Javasoltuk azt is, hogy Diósjenő önkormányzata legyen az ellátásért
felelősök képviselője a szennyvízellátó ágazat tekintetében, hiszen Diósjenő a legnagyobb lélekszámmal
bíró település. Az ivóvízellátó ágazat tekintetében pedig Balassagyarmat önkormányzata lássa majd el ezt
a feladatot.
A bizottság javaslatát a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és
az alábbi határozatokat hozta:
102/2017.(X.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az ivóvízellátás tekintetében
kötendő új bérleti-üzemeltetési szerződést azzal a feltétellel fogadja el, hogy az
többletköltséget nem jelenthet az önkormányzatnak. Ha a feltétel teljesül, akkor
felhatalmazza a polgármestert az aláírásra.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
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103/2017.(X.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szennyvízellátás tekintetében
kötendő új bérleti-üzemeltetési szerződést azzal a feltétellel fogadja el, hogy az
többletköltséget nem jelenthet az önkormányzatnak. Az ellátásért felelősök képviselőjeként
Diósjenő község önkormányzatát jelöli meg.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról
gondoskodjon.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
6. Tankerülettel vagyonkezelési szerződés módosítása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Mint ismeretes, 2013-ban az állam és annak képviseletében a KLIK vette át az iskola fenntartását. Most
már Tankerületnek nevezik azt a szervezetet, amely gondoskodik az iskola üzemeltetéséről. Mivel az
épületek tulajdonosa az önkormányzat, ezért szerződést kellett kötnünk arra vonatkozóan, hogy az
épületet és a használati tárgyakat ki és milyen feltételekkel használja. A Tankerület magába foglalja mind
a rétsági, mind a balassagyarmati járást is már, ezért új szerződést kellene kötnünk.
Két dolog van, amiben sajnos a Tankerület és az önkormányzat érdekei ütköznek: az egyik az iskola
fűtése, a másik a napelemes rendszer.
A fűtés tekintetében 2005-ben született egy testületi döntés, miszerint 2020-ig szerződést kötöttünk,
amelyben fűtési szolgáltatást vásároltunk. Amikor az iskola átkerült a KLIK-hez, ez a szerződés
hatályban maradt. Az önkormányzat felé benyújtott számla tovább számlázásra került és a KLIK ezt
megtérítette. Ez a szerződés továbbra is fennáll és amennyiben a Tankerület változtatni akar, három oldali
egyezségre kellene jutnunk, de úgy tűnik, hogy jelen pillanatban ez nem valósítható meg.
A másik ügy a napelemes rendszerrel kapcsolatos. Az, hogy a napelemek felhelyezése az iskolában
megvalósulhatott, önerőt kellett vállalnunk a pályázatban. Ehhez kölcsönt vett fel az önkormányzat egy
magánszemélytől. Ebből még kb. 5.000.000 Ft kölcsöntartozás jelenleg is fennáll. Azzal a kéréssel
fordultunk a Tankerület felé, hogy abban az esetben vállaljuk azt, hogy a többletszolgáltatás díját, amit a
napelemek termelnek, ők igényelhetik, ha ez a hiteltartozás kifizetésre kerül.
Itt át is adom a szót a Pénzügyi bizottság elnökének, hogy ismertesse a testülettel a bizottság álláspontját,
hogyan tudnánk továbblépni ez ügyben, milyen formában és mit fogunk egyeztetni.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
A bizottság azt javasolja, hogy tiszta lappal induljunk neki ennek a problémának. A szerződés
megkötésétől kezdve össze kell gyűjteni minden dokumentumot, számlákat, bizonylatokat, és egy három
oldalú egyeztető megbeszélést kell összehívni. Javasoljuk ezt a napirendet elnapolni és az egyeztetés után
térjünk vissza ennek az újratárgyalására.
A bizottság javaslatát a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
104/2017.(X.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a tankerülettel történő
vagyonkezelési szerződés módosításának ügyét elnapolja. A testület felkéri a
polgármestert, hogy gondoskodjon részletes kimutatás elkészítéséről a napelemek
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felszerelése óta felmerült és megtérült áramköltségek és hiteltörlesztés részleteiről. Ezt
követően kezdeményezzen háromoldalú egyeztetést a témában.
Határidő: 2017. november 20.
Felelős: polgármester
7. Körzeti nővér nyugállományba vonulása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Villányi Péterné bejelentette, hogy élni kíván a nyugdíjazási lehetőségével és ezért 2018.03.15-től
nyugállományba vonulna. Felmentése 5 hónap, tehát 2018. január 1-től nem végez munkát, mert attól
fogva ez alól is fel kell őt menteni.
2003-ban az akkori vállalkozó orvos, - akinek a személye ugyanaz, csak most már nem mint egyéni
vállalkozó, hanem Kft látja el a háziorvosi feladatokat Nógrádon – kötött egy szerződést az
önkormányzattal, amelyben benne van, hogy az önkormányzat átvállalja a körzeti nővér költségeit, 8
órában történő alkalmazását. Ezt a szerződést kell felülvizsgálni. Ezt a napirendet is tárgyalta már a
pénzügyi bizottság, ezért átadom a szót a bizottság elnökének.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
Az említett szerződés 8. pontját javasoljuk módosítani. Ez ügyben szükségét látjuk az orvossal történő
egyeztetésnek bizottsági szinten.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki tehát egyetért a bizottság javaslatával, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
Villányi Péterné képviselő:
Én személyes érintettség miatt nem kívánok szavazni.
A bizottság javaslatát a testület 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
105/2017.(X.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
2003-ban a háziorvosi feladatok ellátása tárgyában kötött szerződés 8. pontjának jövőbeni
alkalmazása, esetleges módosítása ügyében dr. Kovács István háziorvost hívja meg a
Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság legközelebbi ülésére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
Villányi Péterné személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.
8. Egyebek
-

Várral kapcsolatos teendők

Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
A vároldal tisztítását 20 m sávban elvégeztük az I. ütem keretein belül. Szeretnénk ezt a tisztítást tovább
folytatni. Tudomásunk van arról, hogy az egyik helyi civil szervezet egy tanösvényt szeretni a várban
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kialakítani. E miatt is szükséges elvégezni ezt a munkát. Kérjük a polgármester asszonyt, hogy kérje meg
az ehhez szükséges engedélyt az Erdészeti Hatóságtól.
A bizottság javaslatát a testület 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
106/2017.(X.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja az eddig elvégzett
tisztításon felül a várfalak mentén további 20 m-es mélységben a fák, bokrok, bozótos
kivágását, tisztítását.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a munkák elvégzésére kérje meg az engedélyt a
Heves Megye Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
Erdőfelügyeleti Osztályától.
Határidő: 2017. november 15.
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
A bizottsági ülésen szó volt arról is, hogy a tavalyi évben kivágott fákat hogyan lehetne lehozni a várról.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
Ismerek egy vállalkozót, aki csörlős megoldással el tudná szállítani a fákat. Szeretnék egyeztetni vele ez
ügyben és kérek tőle árajánlatot.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki tehát egyetért azzal, hogy Kelemen Gyuláné kérjen be árajánlatot a váron lévő fák csörlős
megoldással történő elszállításáról, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A javaslatot a testület 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
107/2017.(X.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza Kelemen Gyuláné
a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság elnökét, hogy kérjen be vállalkozótól
árajánlatot a váron kivágott fák összeszedésére és elszállítására és azt a testülettel
ismertesse.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Kelemen Gyuláné bizottsági elnök
-

Mikulás csomagok és nyugdíjas csomagok ajándékozása

Szórágy Gyuláné polgármester:
Az elmúlt évben 600 Ft értékű mikulás csomag került kiosztásra az óvodások és iskolások részére. A
nyugdíjasok és fogyatékkal élők pedig 2000 Ft összegű ajándékcsomagot vehettek át karácsony előtt.
Szeretném, ha a képviselő-testület idén is támogatná ezt a kezdeményezést.
Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A javaslatot a testület 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta és az alábbi
határozatokat hozta:
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108/2017.(X.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete rendkívüli települési támogatás
természetbeni formájában 600 Ft értékű mikulás csomagban részesít minden helyi
intézménybe járó óvodást és általános iskolást.
A testület felkéri Horváth Erzsébet intézményvezetőt, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjon.
Határidő: legkésőbb 2017. december 6.
Felelős: Horváth Erzsébet intézményvezető
109/2017.(X.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a rendezvénytervben
foglaltaknak megfelelően 2017. december 20-án 15 órakor Falukarácsonyt és Idősek
Napját kíván tartani.
A) Felkéri a polgármestert, hogy minden településen lakó 65 év feletti lakost a
rendezvényre hívjon meg, és ott köszöntse őket műsorral és minden megjelentet lásson
vendégül.
B) Felkéri a polgármestert, hogy minden 65 év feletti és fogyatékkal élő
személyt természetbeni juttatásként részesítsen kb. 2.000 Ft értékű ajándékcsomagban
karácsony előtt.
A végrehajtás során felmerülő költségeket a rendkívüli települési támogatásra szánt
keretösszegből kell fedezni.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
-

Közbeszerzési ajánlatok bekérése

Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az iskolai energetikai pályázattal kapcsolatban most jutottunk el abba a fázisba, hogy a közbeszerzési
eljárások lefolytatására ajánlatokat kell kérni.
Ezután a jegyző felsorolt három szervezetet, akiktől az ajánlatokat be lehet kérni.
A javaslatot a testület 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta és az alábbi határozatot
hozta:
110/2017.(X.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 iskolai
energetikai pályázat közbeszerzési eljárásának lefolytatására az alábbi cégektől kíván
árajánlatot bekérni:
-

Nyír-Közbesz KFT 4482-Kótaj, Arany J. u. 3/A. serfozoandrea@t-online.hu
Dr. Éles Viktória, 4026 Debrecen, Bem tér 11/C. fsz. 14.drelesjv@gmail.com,
drelesviki@t-email.hu
Stockbauer közbeszerzési Tanácsadó Iroda, Dr. Kovács Péter, 1149 Budapest Kövér
Lajos u. 40. fszt. 1. kozbeszerzes@stockbauer.hu
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A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon és az
árajánlatokat a testülettel ismertesse.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: polgármester
-

Képviselői tiszteltdíj-lemondások

A polgármester ismerteti a képviselőkkel a már átcsoportosított tiszteletdíjak hónapjainak számát.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Egy havi tiszteletdíjat szeretnék felajánlani a Búzavirág kórus javára, egy havit a Napraforgó
Egyesületnek, valamint egyet az elavult karácsonyi díszvilágítás cseréjére.
Kovács Ágnes képviselő:
Díszvilágítás cseréjére szeretnék én is egy havi tiszteletdíjamról lemondani.
Zverkó Pál képviselő:
Szintén erre a célra ajánlok fel én is egy havi tiszteletdíjat.
Varga Zoltán alpolgármester:
Én 7 havi tiszteletdíjat kérek betervezni a jövő évre, a vár alatti világítás kiépítésére.
Villányi Péterné képviselő:
A temetőben az egyik oldalon nincs még kerítés és ott bejárnak a vadak, károkat okoznak a sírokban.
Ezért én erre a célra szeretnék 4 havi tiszteletdíjat felajánlani.
Piroska János alpolgármester:
Én is támogatom ezt a kezdeményezést 1 havi tiszteletdíj felajánlásával.
Az ismertetett tiszteletdíj lemondásokat a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozat születetett:
111/2017.(X.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testület engedélyezi, hogy a képviselők
által lemondott képviselői tiszteletdíjak (járulékkal növelt összegben) alábbiakban
kerüljenek felhasználásra:
A)
-

Karácsonyi díszvilágításra
Kelemen Gyuláné
Kovács Ágnes
Zverkó Pál
Összesen:

1 havi
1 havi
1 havi
3 havi

28.589 Ft
28.589 Ft
28.589 Ft
85.767 Ft

B) Nógrád Község Hagyományőrző Egyesület támogatása
- Kelemen Gyuláné
1 havi
28.589 Ft
Összesen:
1 havi
28.589 Ft
C) Nógrádi Napraforgó Hagyományőrző és Szociális Egyesület támogatása
- Kelemen Gyuláné
1 havi
28.589 Ft
Összesen:
1 havi
28.589 Ft
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D)
-

Temetői kerítés készítéséhez
Varga Zoltán
Villányi Péterné
Piroska János
Összesen:

E) Vár alatti világítás
- Varga Zoltán
Összesen:

1 havi
4 havi
1 havi
6 havi

28.589 Ft
114.356 Ft
28.589 Ft
171.534 Ft

7 havi
7 havi

200.123 Ft
200.123 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 átcsoportosításra tegyen javaslatot.
Határidő: azonnal és 2018. február 28.
Felelős: polgármester
Napirend utáni hozzászólások:
Kelemen Gyuláné képviselő:
Az elmúlt években mindig tartottunk falugyűlést. Ezt idén is szerettük volna, de mivel a Művelődési ház
kazánja elromlott, és hideg van már, ezért kérném, hogy tavasszal legyen megtartva a következő
falugyűlés.
A másik dolog, ami engem nagyon zavar, hogy a viacolorozás nincs rendesen megcsinálva. Hiányolom a
döngölést és a fugák feltöltését homokkal. Jó lenne, ha ez még a rossz idő beállta előtt el lenne végezve.
Miután egyéb kérdés, észrevétel nem volt, Szórágy Gyuláné polgármester megköszönte az aktív
részvételt és az ülést 22 órakor berekesztette.

k.m.f.

Szórágy Gyuláné
polgármester

Piroska János
jegyzőkönyv hitelesítő

Árpásné Schlenk Judit
jegyző

Villányi Péterné
jegyzőkönyv hitelesítő

