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

Nógrád Község Képviselő-testületének 2018. január 30-án, Nógrádon
megtartott üléséről.

Ülés helye:

Községháza Nógrád

Jelen vannak:

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

Vendég:

Farkas István főépítész, a Konszenzus Pannónia Zrt. képviselője

Érdeklődő:

Dávid Barbara

Napirend előtt:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Napirend:
1. Településképi Arculati Kézikönyv-tervezet bemutatása
Előadó: Farkas István főépítész
2. Nógrád Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés előkészítése és költségvetési rendelet
megtárgyalása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
3. 2018. évi rendezvénynaptár
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
4. Nyilvános WC üzemeltetése
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
5. Fa kivágási ügyek
- vári fakivágás
- fa csörlőzés
- fa szakvélemény
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
6. Egyebek
Napirend utáni hozzászólások:
Hozott határozat: 1/2018.(I.30.) – 9/2018.(I.30.) képviselő-testületi határozat
Hozott rendelet nem volt.
Zárt ülés nem volt.
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Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Nógrád Község Képviselő-testületének 2018. január 30-án, Nógrádon
megtartott üléséről.

Ülés helye:

Községháza Nógrád

Jelen vannak:

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

Vendég:

Farkas István főépítész, a Konszenzus Pannónia Zrt. képviselője

Érdeklődő:

Dávid Barbara

Szórágy Gyuláné polgármester üdvözölte az alpolgármestert, a megjelent képviselőket, Farkas István
főépítészt és az érdeklődő állampolgárt, elmondta, hogy Piroska János alpolgármester és Villányi Péterné
képviselő betegség miatt nem tud részt venni az ülésen. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés
határozatképes, így azt 19 óra 05 perckor megnyitotta.
A polgármester javaslatot tett két jegyzőkönyv hitelesítőre Varga Zoltán alpolgármester 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 Településképi Arculati Kézikönyv bemutatását. A
javasolt napirendek megtárgyalásával a testület egyhangúlag egyetértett.
Napirend előtt:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Kovács Ágnes képviselő:
A fűtési szerződések felülvizsgálata véletlenül maradt a munkatervben, mert nincs most napirendre tűzve?
Szórágy Gyuláné polgármester:
A munkatervet a kiegészítésekkel fogadtuk el, de nem tudtuk még ezt előkészíteni, mert az energetikai
szakértőt lehetetlen elérni mind telefonon, mind e-mailen. Kelemen Gyuláné képviselő asszony segített,
hogy egy másik energetikussal fel tudjuk venni a kapcsolatot, bízom benne, hogy a következő havi
napirendek közé fel tudjuk majd venni.
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, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót, és a következő határozat született:
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1/2018.(I.30.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási kötelezettséget
megszünteti:
122/2017(XII.12.); 123/2017(XII.12.); 124/2017(XII.12.); 125/2017(XII.12.);
126/2017(XII.12.); 127/2017(XII.12.); 128/2017(XII.12.); 129/2017(XII.12.);
130/2017(XII.12.);
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolási kötelezettség megszüntetését a
nyilvántartáson vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Napirend:
1. Településképi Arculati Kézikönyv-tervezet bemutatása
Előadó: Farkas István főépítész
Farkas István főépítész elmondja, hogy egy második lakossági fórumot kell tartani a közeljövőben,
melynek keretében a lakosság részéről véleményt lehet nyilvánítani a Településkép Arculati
Kézikönyvről, és a rendeletről. A kézikönyv javaslatokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy aki ide
szeretne költözni, vagy itt szeretne felújítani, akkor milyen dolgokban gondolkodjon, mik a település
jellemzői, karakterei. Ez egy bővíthető kiadvány, ezzel az eljárásrenddel. A rendelet kötelezettségeket fog
majd tartalmazni. A kézikönyv bemutatja a település védelem alá vett értékeit, természeti értékeket is
egyaránt. Szabályozni fogja azt, hogy milyen építményeket lehet építeni, milyen tetőhajlásszöget,- milyen
színeket lehet alkalmazni, kerítésre vonatkozó általános előírásokat. Aki nem tartja be a rendeletben
foglaltakat, arra súlyos bírság szabható ki, ami köztartozásként az ingatlanára is ráterhelődhet. A
rendeletben van három eljárás, ami eddig nem tartozott az önkormányzat jogkörébe. Az egyik a
településképi véleményezési eljárás, a másik a bejelentési eljárás, ami két dologra vonatkozik, egyszer a
helyi védelem alatt álló építményekre, valamint a reklám cégérek bejelentése. A harmadik pedig a
főépítészi konzultáció. A rendeletben szabályozni lehet továbbá a zöld területekkel kapcsolatos dolgokat,
hogy pl. a szomszédtól hány méterre ültethetünk fát, bokrot stb.
Farkas István főépítész:
Holnap mind a rendeletet, mind a Kézikönyv tervezetet átküldöm e-mailben, valamint a hirdetményt is. A
hirdetmény megjelenésétől számítva 21 napig tudja a lakosság véleményezni a kézikönyvet is és a
rendeletet is.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Mi pedig továbbítjuk a képviselőknek, hogy nézzék át, mielőtt a lakosságnak ki lesz küldve.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Le lehet azt szabályozni, hogy ha valaki többszöri felszólítás ellenére sem tesz semmit az ellen, hogy az
omladozó, veszélyes épületét nem bontja el?
Farkas István főépítész:
Elvileg bele lehet venni, hogy súlyosan településkép-sértő, de ha romos az épület és arra felújítást
kötelezni az ösztönző támogató rendszer nélkül nem működik.
Zverkó Pál képviselő:
Az áramszolgáltató mennyire van belevonva a településképi arculati kézikönyv és rendelet elkészítésébe?
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Farkas István főépítész:
Be van vonva. A Hírközlési Hatóság benne van. Javasoljuk azt bele tenni a rendeletbe, hogy ha már az
utcában egy oldalon megy vezeték, akkor a másik oldalra ne tegyen vezetéket egy másik szolgáltató,
hanem próbáljanak megegyezni, hogy a már meglévő oszlopon menjen akár több szolgáltató vezetéke is.
A növényekkel kapcsolatban lesz egy tiltólista, melyben szerepel majd, hogy mit nem javasolnak
közterületre ültetni és mi az, amit tilos ültetni.
Varga Zoltán alpolgármester:
A napelemek elhelyezése is szabályozva lesz?
Farkas István főépítész:
Azoknál a tetőknél, ahol a tetőgerinc az utcával párhuzamosan fut, az utcafronti homlokzatra nem lehet
tenni napelemet, napkollektort, de a tetőre felteheti a tulajdonos. Trafók elhelyezését, kinézését is elő
lehet írni a rendeletben, valamint táblák kihelyezését sem végezheti el a lakosság, mert az az
önkormányzat hatásköre.
Farkas István főépítész 19 óra 55 perckor távozik az ülésről.
2. Nógrád Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés előkészítése és költségvetési rendelet
megtárgyalása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezt a napirendet ülésünket megelőzően tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési bizottság,
megvitatta, értékelte a benyújtott költségvetési rendelettervezetet, ezért megkérem a bizottság elnökét,
hogy ismertesse álláspontjukat.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
Korábban már jelezte a bizottság, hogy szeretne részt venni a költségvetés elkészítésében, ezért most úgy
kaptuk meg az anyagot, hogy mi is részesei lehetünk. Felkértük a pénzügyes kolléganőt, hogy a
következő testületi ülésre a bizottság által javasolt módosításokat tegye bele a költségvetésbe. Addig ezt a
napirendet elnapolásra javasolja a bizottság.
A testület a bizottság javaslatát 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
2/2018.(I.30.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés
elfogadását következő ülésére napolja, a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság
véleményét figyelembe véve.
A testület felkéri a polgármestert, hogy az elhangzott javaslatokat figyelembe véve
gondoskodjon a költségvetési rendelet átdolgozásáról, és azt a következő ülésén
terjessze a testület elé.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak és munka törvénykönyve szerint
foglalkoztatottak részére adható béren kívüli juttatásról szóló határozatot is el kell fogadnia a testületnek.
Erről szintén tárgyalt a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési bizottság, ezért megkérem a bizottság elnökét,
hogy ismertesse álláspontjukat.
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Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
A bizottság kétféle juttatást terjesztett elő, egyik a pénzbeni,- másik a természetbeni juttatás. A dolgozók
ez alapján nyilatkoznak, hogy melyiket szeretnék igényelni. A bizottság javasolja, hogy a dolgozók
nyilatkozatuk alapján részesüljenek béren kívüli juttatásban.
A testület a bizottság javaslatát 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
3/2018.(I.30.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Nógrád községben az
önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak és munka törvénykönyve szerint
foglalkoztatottak (kivéve közfoglalkoztatás) részére adható béren kívüli, illetve egyes
meghatározott juttatást (továbbiakban juttatás) az alábbiak szerint szabályozza:
- 2018. január 1-től választásának megfelelően:
a) A helyi óvoda konyhájából biztosított természetbeni meleg étkezést minden nap 1
ebéd formájában, amikor a dolgozó munkát végez.
b) havi 8.300 Ft összegű pénzjuttatást
biztosít minden érintett dolgozó részére.
A dolgozó év elején nyilatkozik, hogy melyik fajta juttatást veszi igénybe, nyilatkozata
egész évre érvényes. Aki nem az óvoda alkalmazottja, az csak pénzjuttatást vehet
igénybe, neki nyilatkozni nem kell.
- A juttatás kapcsán felmerült járulék költségét az önkormányzat költségvetése terhére
fedezi.
- A természetbeni meleg étkezési hozzájárulás az adott napon vehető igénybe helyben
fogyasztással, el nem vihető.
- A testület felkéri az óvodavezetőt, hogy a határozatról a dolgozókat tájékoztassa és
nyilatkoztassa.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak betartásáról
intézkedjen. Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a határozatban szereplő összeget a
2018. évi költségvetés elkészítésénél vegye figyelembe.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester és intézményvezető
3. 2018. évi rendezvénynaptár
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A civil szervezeteknek megküldtem a rendezvénynaptár tervezetünket véleményezésre. A civilek
megküldték az észrevételeiket, melyeket kérnek szerepeltetni a rendezvénynaptárban. A Napraforgó
Egyesület a Tápláló szeretet programot kéri felvenni a rendezvénynaptárba, valamint a Csurgó forrás
feldíszítését. Az iskola kérte, hogy a nemzeti ünnepi megemlékezés ne 18 órakor kezdődjön, hanem
korábban a bejáró tanulók miatt. A Vár Alapítvány november 10-én szeretné megtartani a Márton napi
lámpás felvonulást a várba. A Tornaterem Alapítvány elnöke kéri, hogy – mivel 25 éve került átadásra a
tornaterem – ennek a tiszteletére legyen egy megemlékezés az iskolai sportnappal együtt decemberben.
Ma érkezett még egy megkeresés a Nógrádiak Nógrádért Egyesülettől, akik locsolóbált szeretnének
tartani a Művelődési házban 2018. április 1-jén. A főzőverseny pedig az eredeti terv szerint június 23-án
kerüljön megrendezésre.
Augusztus 4-5-én egy nemzetközi futóverseny kapcsán kerestek meg a szervezők. Több távon
megvalósuló versenyről van szó, mely magába foglal egy Szondi György emléktúrát is. A verseny a
várból indulna és oda is érkezne vissza. Ehhez a rendezvényhez kérik a hozzájárulásunkat.
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Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
A bizottságnak az a véleménye, hogy támogassuk ezt a versenyt, kerüljön be a rendezvénynaptárba,
hiszen községünk hírnevét viszik.
A testület a bizottság javaslatával 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással egyetértett és a
rendezvénynaptárt a kiegészítésekkel elfogadta. Ezzel egyidejűleg az alábbi határozatot hozta:
4/2018.(I.30.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2018. évre az alábbi
rendezvényeket kívánja lebonyolítani, illetve az alábbi rendezvények helyszínét
biztosítja:
Március 14. (szerda) este 17 óra
Március 19. (hétfő)

Nemzeti ünnep – megemlékezés
Csurgó forrás környékének díszítése
(Nógrádi Napraforgó Egyesület)
Április 1. (vasárnap) 20 óra
Húsvéti locsolóbál
(Nógrádiak Nógrádért Egyesület)
Április 28. (szombat)
IV. Nóta és dalest, Anyák napi köszöntés
(Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat)
Június 2. (szombat)
V. Nógrádi Várjátékok
Június 23. (szombat)
Civil Szervezetek Napja (főzőverseny)
Augusztus 4-5. (szombat-vasárnap) Szondi György emléktúrák és Dynafit Lynx Trail
események, terepfutó verseny és teljesítménytúra
(Szent Jakab Zarándok Egyesület)
Augusztus 20. (hétfő) 9 óra
Szent István ünnepe – megemlékezés
Szeptember 29-30. (szombat-vasárnap) Szüreti felvonulás – Őszi vigalom
Október 3-4.(szerda-csütörtök)
Tápláló szeretet program
(Nógrádi Napraforgó Egyesület)
Október 19. (péntek)
Nemzeti ünnep – megemlékezés
November 10. (szombat)
Márton napi lámpás felvonulás
(Nógrád Várának Megmentéséért Alapítvány)
December első fele
Tornaterem negyedszázados évfordulója
(Nógrádi Tornateremért Alapítvány)
December 1.,8.;15.;22. 16 óra
Adventi mécsesgyújtás a Csurgó forrásnál
(Nógrádi Napraforgó Egyesület)
December 2., 9., 16., 23.
Adventi gyertyagyújtások
December (téli szünet előtti utolsó előtti tanítási nap) Idősek Napja – Falukarácsony
A képviselő-testület valamennyi tagja vállalja, hogy a rendezvények előkészítését és
lebonyolítását segíti és támogatja. Az intézményi és civil szervezetek rendezvényeihez
az önkormányzat a helyet biztosítja.
A testület felkéri a polgármestert, és a civil szervezetek vezetőit, hogy a fenti
rendezvények lebonyolításáról gondoskodjanak
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a rendezvénynaptárt hozza az érintettek és a
lakosság tudomására.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester és civil szervezetek vezetői
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4. Nyilvános WC üzemeltetése
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezt a napirendet is tárgyalta ülésünket megelőzően a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési bizottság, ezért
megkérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse álláspontjukat.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
A bizottság ezt a napirendet egyelőre elnapolásra javasolta. Sok dolog van, aminek még utána kell járni,
de pozitívum, hogy végre az önkormányzaté lett az info pont is és a nyilvános wc is. Ha kialakítjuk az
üzemeltetési rendszert, akkor ismét visszatérünk erre a napirendre.
A testület a bizottság javaslatával 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással egyetértett és az alábbi
határozatot hozta:
5/2018.(I.30.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a várnál lévő nyilvános wc
üzemeltetésével kapcsolatos döntést elnapolja.
Felkéri a polgármestert, hogy a bizottsági ülésen felmerült kérdések tisztázása után a
kérdést tűzze újra napirendre.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
5. Fa kivágási ügyek
- vári fakivágás
- fa csörlőzés
- fa szakvélemény
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az Erdészeti Hatóságtól megérkezett az engedély, arra vonatkozóan, hogy folytathatjuk a váron,
vároldalban lévő fák kivágását. Bekértem három árajánlatot, de csak egyikük jelzett eddig vissza, ő nem
tudja vállalni a munkát.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
Én is beszéltem egy vállalkozóval, aki a hétre ígért árajánlatot, mely tartalmazza 10 m-es sávban a fák
kivágását, a rönkök csörlős felvontatását, valamint a bokrok, ágak elszállítását.
Lakossági kérelem érkezett temetőben lévő két fa kivágására, melyek tönkre teszik a sírkövet. A
Mikszáth utcai trafónál lévő fák sokszor áramszünetet okoznak. Szakértő megvizsgálta a fákat és úgy
látta, hogy 9 db fa van, amit ki kell vágni, helyükre új fákat telepíteni. Ezek közül egy a temetőben
található 4 db a trafónál, és 4 db a szabadtéri színpad mögött.
A testület a bizottság javaslatát 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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6/2018.(I.30.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az elkészült szakvélemény
alapján az alábbi fákat szeretné kivágatni:
- A futballpályánál található szabadtéri színpad mögött 3 db akác- és 1 db juharfát.
- A Mikszáth utcai trafónál 4 db fát.
- A temetőben azt a lombhullató fenyőt, amelynek levele a sírt rongálja.
A testület a kivágott fák helyett a színpad mögötti részen vállalja 9 db fa elültetését.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmet nyújtsa be, és az engedély birtokában a
fák kivágásáról intézkedjen.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
6. Egyebek
-

Víz, -és csatorna tervezés

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Kiküldtem egy tervezői árajánlatot, mely négy ingatlan ivóvíz,- és csatorna bekötéséről szól. A
napirendet tárgyalta ülésünket megelőzően a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési bizottság, ezért
megkérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse álláspontjukat.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
A bizottság úgy döntött, hogy a tervdokumentáció elkészítését az önkormányzat átvállalja, erről
tájékoztatjuk az érintett ingatlanok tulajdonosait.
A testület a bizottság javaslatát 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
7/2018.(I.30.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja Valent József
tervező Váci utca 15-17. szám víz,- és Tabán utca 17-19. szám alatti ingatlanok
szennyvíz közmű megtervezésére adott ajánlatát.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a munkát rendelje meg és annak összegét a
2018. évi költségvetésbe tervezze be.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
-

Migráció ellenes határozat elfogadása

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Január 12-én volt egy konferencia Budapesten, hogy a hazai települések vezetői közösen lépjenek fel a
településeket veszélyeztető felső korlát nélküli betelepítési kvóta ellen. Kaptunk ezzel kapcsolatban egy
határozatjavaslatot, melyet kérik, hogy fogadjunk el.
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A testület a határozat javaslatot 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
8/2018.(I.30.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Védjük meg
településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
1. Nógrád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a Soros-tervet, és
azt, hogy a településünkön bevándorlásszervező irodát működtessenek.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szórágy Gyuláné polgármester
Árpásné Schlenk Judit jegyző
azonnal

2. Nógrád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri
Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a
bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:
-

Szórágy Gyuláné polgármester
Árpásné Schlenk Judit jegyző
azonnal

DMRV Zrt-vel kötött szerződés módosítása

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Miután elfogadtuk a DMRV- szerződését, voltak olyan önkormányzatok, akik szerették volna, ha még
néhány kiegészítés bekerül a szerződésbe. Ezt a módosító javaslatot a DMRV elfogadta és beépítette a
szerződésbe, most ezt kell elfogadnunk.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
A lakosságra nézve nem hátrányos a szerződés, a szerződés módosítást a bizottság javasolja elfogadásra.
A testület a bizottság javaslatát 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
9/2018.(I.30.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelő
tartalommal elfogadja az ivóvíz ellátás tekintetében kötendő módosított új bérleti
üzemeltetési szerződést. A testület felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
A döntéssel egyidejűleg a 102/2017.(X.24.) határozat hatályát veszti.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
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Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A decemberi közmeghallgatáson dr. Kovács István háziorvos pályázattal kapcsolatos panaszait fejtette ki.
A levelére a választ megküldtük. Úgy gondolom, úgy helyes, ha a válasz lényege elhangzik a kamerák
előtt.
Árpásné Schlenk Judit jegyző értékeli és összegzi és értékeli a Doktor Úrnak írt válaszlevél tartalmát,
lényegét.
Napirend utáni hozzászólások:
Szórágy Gyuláné polgármester:
Nyilas Kálmánné a Napraforgó Egyesület elnöke összeállított egy tájékoztatót Angyali szolgálat
összegzése a 2017. évi karácsonyi adományozásról, és kérte, hogy ezt az ülésen ismertessem a testülettel.
A polgármester asszony felolvassa a levelet.
Kovács Ágnes képviselő:
Nógrádon a civil szervezetek nagyon sokat segítenek a képviselő-testületnek is és a falu lakosságának is.
A Nógrádi Napraforgó Egyesület a napokban ünnepli majd a 15 éves fennállását. Javaslom, hogy egy
elismerő oklevelet adjunk aktív tevékenységükért. Ezt természetesen a többi civil szervezetnek is járna a
későbbiekben. Nélkülük nem léteznénk.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Úgy gondolom, hogy ennek semmi akadálya.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Lassan itt a tavasz, ismét indulnak a vártisztító munkálatok. A vár oldali pince ajtaját illetően meg kell
kérdezni az asztalost, hogy mikorra lesz készen az ajtó, hogy be lehessen zárni a pincét. Én is
köszönetemet fejezem ki minden civil szervezetnek.
Jó lenne, ha a fűtési szerződés proplémája megoldódna, megegyezés születne.
Dávid Barbara érdeklődő állampolgár, a Nógrádi Polgárőr Egyesület elnöke:
Az Árpád utca elejére nagyon szükséges lenne kiépíteni a közvilágítást, valamint az útburkolat is nagyon
rossz állapotban van, be van szakadva, életveszélyes.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Amint az időjárás engedi, meg lesz csinálva az áteresz, hogy a víz el tudjon folyni.
Dávid Barbara érdeklődő állampolgár, a Nógrádi Polgárőr Egyesület elnöke:
Az utak állapotát jeleztem az illetékes felé, néhány kátyút befoltoztak már. Az iskola parkolójához is
lehetne világítást elhelyezni, mert nagyon sötét van ott.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Egy mozgásérzékelőt fel lehetne szerelni az iskola udvarába, ami megvilágítaná a parkolót. Ez akkor
világít, amikor szükséges.
Dávid Barbara érdeklődő állampolgár, a Nógrádi Polgárőr Egyesület elnöke:
Ha a polgárőrség pályázatot nyer, megoldható lenne, hogy a kamerákat az oszlopokra helyezzék fel?
Ehhez az Émász engedélye kell? Esetleg magánházakra is felszerelhetők?
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Mindenképpen a tulajdonos hozzájárulása szükséges a kamerák elhelyezését illetően.
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Zverkó Pál képviselő:
Hány kamerára lett benyújtva a pályázat?
Dávid Barbara érdeklődő állampolgár, a Nógrádi Polgárőr Egyesület elnöke:
2 M forintig lehetett pályázni, abból kb. 6 új kamera vásárolható.
Zverkó Pál képviselő:
A várfeljáróhoz, a nyilvános wc-hez mindenképpen fel kellene egyet szerelni.
Dávid Barbara érdeklődő állampolgár, a Nógrádi Polgárőr Egyesület elnöke:
Szeretnénk egyet az Almáskert felé vezető földúthoz elhelyezni, egyet a várparkolóhoz is tennénk. A
rendszámok figyelésére alkalmas kamerát kitennénk a főútra.
A testület több javaslatot mondott a kamerák elhelyezését illetően.
Miután egyéb kérdés, észrevétel nem volt, Szórágy Gyuláné polgármester megköszönte az aktív
részvételt és az ülést 20 óra 50 perckor berekesztette.

k.m.f.

Szórágy Gyuláné
polgármester

Varga Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő

Árpásné Schlenk Judit
jegyző

Zverkó Pál
jegyzőkönyv hitelesítő

