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1. Nógrád Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(III.1.)
önkormányzati rendelet módosítása az 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelettel
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
2. Nógrád Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelet megtárgyalása, elfogadása
Civil szervezetek működési támogatás pályázat feltételeinek megtárgyalása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
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Hozott határozat: 10/2018.(II.27.) – 20/2018.(II.27.) képviselő-testületi határozat
Hozott rendelet volt:
1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet Nógrád község 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(III.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet a 2018. évi költségvetésről
3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról
4/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 1/2015.
(II.25.)rendelet kiegészítéséről
Zárt ülés nem volt.
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Szórágy Gyuláné polgármester üdvözölte az alpolgármestereket, a megjelent képviselőket,és az érdeklődő
állampolgárt, elmondta, hogy Zverkó Pál és Villányi Péterné képviselők betegség miatt nem tudnak részt
venni az ülésen. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, így azt 18 óra 15
perckor megnyitotta.
A polgármester javaslatot tett két jegyzőkönyv hitelesítőre Piroska János alpolgármester és Kelemen
Gyuláné 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 közül törölni a Településkép védelméről szóló rendelet
megtárgyalását, és a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadását. 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:
Akinek kérdése, véleménye, észrevétele van a lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban, kérem
jelezze.
Amennyiben nincs 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:
10/2018.(II.27.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási kötelezettséget
megszünteti:
1/2018(I.30.); 2/2018(I.30.); 3/2018(I.30.); 4/2018(I.30.); 5/2018(I.30.); 6/2018(I.30.);
7/2018(I.30.); 8/2018(I.30.); 9/2018(I.30.);
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A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolási kötelezettség megszüntetését a
nyilvántartáson vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Napirend:
1. Nógrád Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(III.1.)
önkormányzati rendelet módosítása az 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelettel
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezt a napirendet ülésünket megelőzően tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési bizottság, ezért
átadom a szót a bizottság elnökének, hogy ismertesse álláspontjukat.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
A számlákkal a költséghelyek a helyükre kerültek. A bizottság a rendeletet elfogadásra javasolta.
Piroska János alpolgármester:
Itt tulajdonképpen a költséghelyek közötti átcsoportosítások jelennek meg, az év során a testületi
döntések értelmében megváltozott összegek a megfelelő sorba kerültek.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki elfogadja a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017.(III.1.) önkormányzati rendelet módosítását,
kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
Az előterjesztést a testület egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és
ezzel megalkotta az 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendeletét a 2017. évi költségvetésről szóló
3/2017.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Rendelet és tervezet szó szerint megegyezik.
Rendelet 1 példánya jegyzőkönyvhöz csatolva.
2. Nógrád Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelet megtárgyalása, elfogadása
Civil szervezetek működési támogatás pályázat feltételeinek megtárgyalása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ezt a napirendet ülésünket megelőzően szintén tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési bizottság,
ezért megkérem a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet a bizottság döntéséről.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
Ezt a napirendet már a januári testületi ülésen tárgyaltuk, a bizottság jelezte, hogy szeretne részt venni a
költségvetés elkészítésében. A bizottság által jelzett hiányosságok, észrevételek bekerültek a
költségvetésbe, így a módosításokkal javaslom elfogadásra a tervezetet.
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Piroska János alpolgármester:
Az idei költségvetésben igen magas összeg szerepel, ez azért van, mert szerepelnek benne azok a
pályázati összegek, amelyek az év során várhatóan megvalósulnak. Úgy gondolom, hogy ebben a
költségvetésben megfelelően meg vannak jelölve és pénzügyi háttérrel el vannak látva azok a szükséges
feladatok, amelyek egy település életéhez hozzátartoznak.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokra elégséges a költségvetési keretünk, és bizonyos fokú
felhalmozási célú bevétellel rendelkezünk, amelyek a pályázatok által folytak be az önkormányzat
elkülönített számlájára. Ez tartalmazza, az iskola tornatermének, a Művelődési háznak, a Civil
szervezetek házának, valamint a gyermekorvosi rendelőnek a felújítását.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Amennyiben nincs más kérdés, észrevétel, szavazásra teszem, aki elfogadja a 2018. évi költségvetési
rendeletet, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
Az előterjesztést a testület egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és
ezzel megalkotta az 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendeletét a 2018. évi költségvetésről.
Rendelet és tervezet szó szerint megegyezik.
Rendelet 1 példánya jegyzőkönyvhöz csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Már ismerjük azokat a közbeszerzési tevékenységeket, amelyek a pályázatok miatt ebben az évben le kell
folytatnunk. Szeretném, ha a 2018. évi közbeszerzési tervünket az előterjesztésnek megfelelően a
képviselő-testület elfogadná. Erről ülésünket megelőzően szintén tárgyalt a Pénzügyi, Gazdasági és
Fejlesztési bizottság, ezért megkérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
Két pályázatról van, amely elég nagy összegű beruházás lesz. Ezeknél közbeszerzési eljárást kell majd
lefolytatnunk. Az egyik az iskola és sportcsarnok energetikai pályázata, melybe az iskola szigetelése,
nyílászáróinak cseréje, fűtéskorszerűsítés, valamint a tornaterem külső szigetelése tartozik bele. A másik
pályázat az önkormányzati épületek energetikai pályázata..
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki elfogadja a 2018. évi közbeszerzési tervet, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a 2018. évi
közbeszerzési tervet, és a következő határozat született:
11/2018.(II.27.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztésnek
megfelelően elfogadja a 2018. évi közbeszerzési tervet.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a terv végrehajtásáról, szükség esetén
átcsoportosításáról gondoskodjon.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
Szorosan a költségvetéshez tartozik a civil szervezetek működési támogatás pályázat feltételeinek
megtárgyalása. Ezek alapján fogom kiértesíteni a civil szervezeteket, akik pályázhatnak majd a működési
tevékenységük támogatására. Ezt is tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési bizottság, ezért
megkérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
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Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
A pályázati feltételek az előző évekhez képest nem javasoljuk változtatni. Március 20-ig tudják
benyújtani pályázataikat a civil szervezetek. A következő testületi ülésen átnézzük a benyújtott
pályázatokat és az azokban leírtakat figyelembe véve határozza meg a képviselő-testület a támogatási
összegeket. Mi továbbra is szeretnénk támogatni a civil szervezeteket, hiszen sokat tesznek a faluért.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Úgy gondolom, hogy minden civil szervezetnek az életében komoly támogatást jelent ez az
önkormányzat által biztosított működési támogatás. Kérem a civil szervezetek vezetőit, hogy éljenek
ezzel a pályázati lehetőséggel.
Aki tehát egyetért a pályázati feltételekkel, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a pályázati feltételeket,
és a következő határozatot hozta:
12/2018.(II.27.) képviselő-testületi határozat

-

Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete tájékoztatást kér a helyi
alapítványoktól és civil szervezetektől az alábbiak szerint:
A támogatást igénylő Nógrád községben működő fenti szervezeteknek 2018. 03.20-ig
az alábbiakat kell benyújtani az önkormányzathoz:
2017. évi tevékenység rövid leírása max. 1 db A4-es oldal
2018. évi tervek rövid leírása
Tagok száma 2018. február 28-án
Tevékenységgel érintett nógrádi lakosok száma
2017. évi pénzügyi beszámoló, amelyben fel kell tüntetni a nyitó és záró pénzkészletet,
tárgyévi bevételek és kiadások összegét
2018. évre önkormányzattól igényelt működési támogatás összege, és felhasználási célja
konkrétan megnevezve

A kérelemben nyilatkozni kell, hogy a szervezetnek nincs 60 napon túli köztartozása és,
hogy nem áll csődfelszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.
Mivel a honlapra is felkerül a támogatási kérelem, ezért a vezetőségi, illetve a kuratóriumi
tagok ismertetését és telefonos elérhetőségeiket is szükséges közölni.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a szervezetek vezetőit értesítse, és a
benyújtott támogatási kérelmet a honlapon tegye közzé.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3. TOP-3.2.1 pályázatokkal kapcsolatos döntések
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
A közbeszerzési eljárás lefolytatására árajánlatokat kért be az önkormányzat, a legkedvezőbb ajánlatot a
Nívó-Clean Bt. adta, ezért a bizottság javasolja, hogy a polgármester velük kösse meg a megbízási
szerződést.
Szórágy Gyuláné polgármester:

6
Az elmúlt évben már döntöttünk arról, hogy mely cégeknek küldjük ki a közbeszerzési eljárás
lefolytatására az árajánlatkérő felhívásunkat. A felhívásokra három árajánlat érkezett és a legkedvezőbb
ajánlatot adó céggel szeretnénk megbízási szerződést kötni a közbeszerzési eljárás lefolytatására. A
bizottság elnöke már elmondta, hogy a legjobb árat adó céggel szeretnénk szerződést kötni, ezért kérem a
képviselő-testület felhatalmazását, hogy a nyertes céggel a Nívó-Clean Bt-vel megköthessem a megbízási
szerződést.
A testület egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással felhatalmazta a polgármestert a
nyertes céggel kötendő megbízási szerződés aláírására, és a következő határozatot hozta:
13/2018.(II.27.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00099
pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásával a Nívó Clean Bt. 4275
Monostorpályi, Bajcsy Zs. u. 1/c. céget bízza meg.
A testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztésben szereplő megbízási szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ehhez a napirendhez tartozik még, hogy szeretnénk a másik pályázat ügyében (TOP-3.2.1-16-NG1-201700043) költségek tekintetében is ajánlattételi felhívásokat megküldeni. A kiküldött előterjesztés
tartalmazza azokat az egyéb költségeket, amelynek biztosítására az ajánlattételi felhívásokat ki kell
küldeni: nyilvánosság biztosítására, képzési költségekre, közbeszerzésre, műszaki ellenőrzésre és
projektelőkészítésre. Ezt is tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési bizottság, ezért megkérem a
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet a bizottság döntéséről.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
Mi is tettünk javaslatokat, akiknek kiküldhető az ajánlattételi felhívás. A bizottság javasolja, hogy a
megadott cégek számára az ajánlattételi felhívások legyenek kiküldve.
A bizottság javaslatával a testület egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
egyetértett és a következő határozatot hozta:
14/2018.(II.27.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16-NG1-201700043 pályázattal kapcsolatban az alábbi tevékenységekre vonatkozóan az alábbi
szervezetek részére javasolja az ajánlattételi felhívások megküldését:
Nyilvánosság biztosítása
- NLC Tanácsadói Csoport Kft, Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18.,
Adószám: 13161617-2-41, E-mail cím: b.tamas@nlctanacsadas.com
- SALA Zrt, Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kis utca 1. I. em. 26.,
Adószám:14485929-2-20, E-mail cím: timea.tujder@salazrt.hu
- Kámán Zsolt, Székhely: 8700 Zalaszentgrót, Városmajor utca 2/A.,
Adószám: 67654857-1-40, E-mail cím: icelosplan@gmail.com
Képzés költsége
- Cserepes Tibor, Székhely: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János út 15. 3. em. 1. ajtó,
Adószám: 65753118-1-27, E-mail cím: tibor@etd.hu
- Kámán Zsolt, Székhely: 8700 Zalaszentgrót, Városmajor utca 2/A.,
Adószám: 67654857-1-40, E- mail cím: icelosplan@gmail.com
- PLANNE R - P I P E Kft., Székhely: 8000 Székesfehérvár, Kisteleki utca 39/A,
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Adószám: 24876212-1-07, E-mail cím: plannerpipekft@gmail.com
Közbeszerzés
- NLC Tanácsadói Csoport Kft., Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18.,
Adószám: 13161617-2-41, E-mail cím: b.tamas@nlctanacsadas.com
- SALA Zrt., Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kis utca 1. I. em. 26.,
Adószám:14485929-2-20, E-mail cím: timea.tujder@salazrt.hu
- Kámán Zsolt, Székhely: 8700 Zalaszentgrót, Városmajor utca 2/A.,
Adószám: 67654857-1-40, E-mail cím: icelosplan@gmail.com
Műszaki ellenőrzés
- Cserepes Tibor Székhely: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János út 15. 3. em. 1. ajtó,
Adószám: 65753118-1-27, E-mail cím: tibor@etd.hu
- Kámán Zsolt, Székhely: 8700 Zalaszentgrót, Városmajor utca 2/A.,
Adószám: 67654857-1-40, E-mail cím: icelosplan@gmail.com
- PLANNE R - P I P E Kft., Székhely: 8000 Székesfehérvár, Kisteleki utca 39/A,
Adószám: 24876212-1-07, E-mail cím: plannerpipekft@gmail.com
Projekt előkészítés
- NLC Tanácsadói Csoport Kft., Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18.,
Adószám: 13161617-2-41, E-mail cím: b.tamas@nlctanacsadas.com
- SALA Zrt., Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kis utca 1. I. em. 26.,
Adószám:14485929-2-20, E-mail cím: timea.tujder@salazrt.hu
- Kámán Zsolt, Székhely: 8700 Zalaszentgrót, Városmajor utca 2/A.,
Adószám: 67654857-1-40, E-mail cím: icelosplan@gmail.com
Határidő: 2018. március 20.
Felelős: polgármester
4. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Mindenki előtt ismeretes, hogy 2018. április 8-án országgyűlési választások lesznek Magyarországon.
Ennek lebonyolításához közreműködőkre van szükség, ők a szavazatszámláló bizottság tagjai.
Településünkön két szavazókör működik, az egyik a Művelődési házban, a másik az Óvodában. A
szavazókörökbe 3-3 tagot javaslok megválasztani a testületnek és póttagokat is. A póttagok akkor
kerülnek bevonásra, ha a pártok nem delegálnak személyeket, mert a bizottságoknak mindig 5 fővel kell
működnie. A javasolt személyek között vannak régiek is és vannak újak is.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki elfogadja a javasolt személyeket a szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak kérem, hogy
kézfelemeléssel jelezze.
A testület egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a javasolt személyeket
és a következő határozatot hozta:
15/2018.(II.27.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szavazatszámláló bizottság
tagjaiul, póttagjaiul az alábbi személyeket választja meg:
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SZSZB. 1.sz. szavazókör: Művelődési Ház
1. Povazsan Ferenc – Nógrád, József A. u., 16. – tag
2. Gécziné Molnár Marianna – Nógrád, Hunyadi u. 50. - tag
3. Lévai Bernadett – Nógrád, József A. u., 16. – tag
Póttag: Bertyák Zoltánné – Nógrád, Vasút sor 13.
Nyíri Zoltánné – Nógrád, Szondi Gy. u. 40.
Sipiczki Józsefné – Nógrád, Hunyadi u. 36.
SZSZB. 2.sz. szavazókör: Angyalvár Óvoda
1. Bertyák Jánosné – Nógrád, Ady E. u. 25. - tag
2. Koszecz Annamária – Nógrád, Mikszáth u. 12. - tag
3. Dobó Nikolett – Nógrád, Ady E. u. 29/A. – tag
Póttag: Strausz Lívia – Nógrád, Mikszáth u. 27.
Bikkes Rita – Nógrád, Ady E. u. 39.
Kovács Szilvia – Nógrád, Ady E. u. 15.
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a bizottság tagjainak eskütételéről és a bizottság
folyamatos működéséről gondoskodjon
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: jegyző
5. Egyebek
-

Futapest Nógrád verseny megrendezése

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Évek óta visszatérő rendezvényünk a Futapest verseny, mely idén június 16-án kerül megrendezésre.
Szeretném, ha a képviselő-testület hozzájárulna a rendezvény megtartásához és ahhoz is, hogy a
rendezvénynaptárunkba bekerüljön. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a javaslatot és a
következő határozatot hozta:
16/2018.(II.27.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja 2018. június 16-án a
Futapest Nógrád rendezvény megtartását. Biztosítja az ahhoz szükséges helyszínt és a
2018-as rendezvénynaptárba szerepeltetni kívánja a versenyt.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
-

Emberöltő zenekar kérelme

Írásbeli előterjesztés csatolva.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Az Emberöltő zenekartól érkezett egy megkeresés, akik a várban szeretnének forgatni egy videoklipet. Én
úgy gondolom, hogy ez népszerűsíthetné a várat.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Mikor lenne a forgatás, mert nem látok itt dátumot?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az időjárástól függ, tavasz elején szeretnének forgatni.
A testület egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta a kérelmet és a
következő határozatot hozta:
17/2018.(II.27.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja az Emberöltő zenekar
várban történő videoklip forgatását.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
-

Útikönyvben szereplés

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Érkezett egy megkeresés, miszerint községünket szerepeltetnének útikönyvben. Ennek költsége 31.000
Ft+Áfa a költsége. Az anyagot bemutatják a Magyarország Kincsei - Épített Magyar Örökség című
nemzetközi fotókiállításon is.
Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta az útikönyvben történő
szerepeltetést és a következő határozatot hozta:
18/2018.(II.27.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja, hogy a település
útikönyvben szerepeljen. Vállalja az ezzel kapcsolatos 31.000 Ft + Áfa megfizetését.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
-

Lósi Major megkeresése

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A Lósi Major keresett meg bennünket azzal a kéréssel, hogy a különböző programjaik számára szeretnék
a várat igénybe venni. Gyermektáboroztatásról, lovagi tornáról lenne szó. Erről szintén tárgyalt a
Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési bizottság, ezért megkérem a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a
testületet a bizottság döntéséről.
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Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
A sok megkeresés alapján megfigyelhető, hogy a várat milyen sokan szeretnének igénybe venni. Én
ennek nagyon örülök, viszik a hírnevünket. A bizottság javasolta, hogy a Nógrád Várának Megmentéséért
Alapítvány elnökével beszéljünk erről, hogy vegye fel a Lósi Major vezetőjével a kapcsolatot, mert lehet,
hogy a Várjátékokon is részt tudnának venni. A bizottság tehát támogatja a beadványt.
Javaslom, hogy mivel előreláthatólag több rendezvény is lesz a várban, legyen közzétéve, megosztva,
hogy a lakosság is értesüljön erről.
18 óra 42 perckor megérkezik az ülésre Pintér Ferenc érdeklődő állampolgár.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Megkérdezem a rendezőket, hogy igénylik-e, hogy a rendezvénynaptárunkba bekerüljenek a programjaik.
A rendezvénynaptárt feltesszük a honlapra és onnan tájékozódhat a lakosság, de a kiadványunkban is
megjelentetjük.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
Mivel az infopont már az önkormányzaté, oda ki lehetne plakátolni, hogy az is értesüljön a
rendezvényekről, aki a honlapot nem látogatja.
A bizottság javaslatát a testület egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta
és a következő határozatot hozta:
19/2018.(II.27.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Lósi Major
és Sindeon Egyesület 2018. június 24-29-ig a váron gyermektábort szervezzen.
Amennyiben a szervezők igénylik az ezzel kapcsolatos információk közzétételét, felkérik
a polgármestert, hogy arról gondoskodjon.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
Napirend utáni hozzászólások:
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A Szervezeti és Működési Szabályzatban és az önkormányzati törvényben kell leszabályozni azt, hogy a
polgármester milyen megbízatásban tölti be a tisztségét. A polgármester asszony főállásban indult, ezét
főállású polgármesterként került megválasztásra. Ennek megfelelően a Szervezeti és Működési
Szabályzat is azt mondja, hogy a polgármesteri tisztség betöltése főállásban történik. Az önkormányzati
törvény szerint a képviselő-testületnek van olyan jogköre, hogy a főállást a polgármester beleegyezésével
megváltoztathatja társadalmi megbízatásra. Szórágy Gyuláné polgármester asszony igénybe szeretné
venni a nők 40 éves nyugdíjazását és emellett társadalmi megbízatásban töltené be a polgármesteri
tisztséget. Ehhez szükséges a képviselő-testületnek döntenie arról, hogy Nógrád község estében 2018.
március 1-től a főállású polgármesteri tisztséget tiszteletdíjas polgármesteri tisztségre változtatja. Ezzel
egyidejűleg a Szervezeti és Működési Szabályzatot is módosítani szükséges, ahol szintén módosul a
főállás, társadalmi megbízatásra. A polgármester tiszteletdíját és költségtérítését is meg kell állapítani.
Piroska János alpolgármester:
Végül is a polgármester asszony szóbeli kérésének teszünk eleget, joga van ahhoz, hogy ilyen kéréssel
álljon a testület elé.
Szórágy Gyuláné polgármester:
2017. májusában 40 év biztosítással eltöltött munkaviszonyt szereztem, tehát jogosulttá váltam arra, hogy
a 40 éves nyugdíjazást igénybe vegyem. Természetesen ez után is ellátom minden feladatomat. Több
pályázatnál vagyok konzorciumi vezető, ami szintén nagy felelősséggel jár. A keddi és csütörtöki napokat
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biztosan a hivatalban fogom tölteni. Számítok továbbra is mind az alpolgármesterek, mind a képviselők
segítségére is.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Ha adódik ilyen lehetőség, azzal élni kell. Bízom abban, hogy ez nem fog a falu rovására menni, de eddig
is jól működött. Jó nyugdíjas éveket kívánok!
Kovács Ágnes képviselő:
Ha valaki már ennyi évet ledolgozott és megvan annak a lehetősége, hogy 40 év után nyugdíjba mehet,
kevés az, aki nem élne ezzel. A feladatokban az alpolgármesterek segítségét többször igénybe kell venni,
szerintem semmilyen fennakadás nem lesz. Volt, korábban is, amikor nem főállású volt a polgármester a
faluban, minden szervezés kérdése.
Piroska János alpolgármester:
Szórágy Gyuláné polgármester asszony szóbeli kérésének megfelelően tisztségét módosítani kívánja.
Ennek jogi akadálya nincsen. A polgármester tiszteletdíja a meglévő főállású polgármesteri bér 50 %-a,
199.450 Ft lesz, a költségtérítése pedig a meglévő költségtérítés 50 %-a, 29. 900 Ft-ban kerül
megállapításra.
Aki ezzel egyetért kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Én személyes érintettségem miatt nem szeretnék a szavazásban részt venni.
A testület egyhangúlag, 4 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta Szórágy Gyuláné
polgármester szóbeli kérelmét és a következő határozatot hozta:
20/2018.(II.27.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Szórágy Gyuláné kérésének
megfelelően Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 64.
§.(2) bekezdése alapján az alábbi döntést hozza:
A polgármesteri tisztség betöltésének módját megváltoztatja, az 2018. március 1-től
társadalmi megbízatásban történik.
Szórágy Gyulánét a fenti időponttól már nem illeti meg 398.900 Ft összegű munkabér
és 59.800 Ft összegű költségtérítés. 2018. március 1-től a polgármester tiszteletdíját
havi 199.450 Ft-ban költségtérítését havi 29.900 Ft-ban állapítja meg.
A képviselő-testület a határozathozatallal egyidejűleg a Szervezeti és Működési
Szabályzatban is módosítja a polgármesteri tisztség betöltésének módját.
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a polgármesterrel kapcsolatban szükséges iratok
elkészítéséről gondoskodjon.
Határidő: értelemszerű
Felelős: jegyző
Piroska János alpolgármester:
Mivel a Szervezeti és Működési Szabályzatunkban az induláskor úgy lett rögzítve, hogy főállású tisztség
betöltéséről van szó, tehát ezt is módosítani kell. A polgármesteri tisztség 2018. március 1-től társadalmi
megbízatásban kerül ellátásra. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Én személyes érintettségem miatt nem szeretnék a szavazásban részt venni.
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a testület egyhangúlag, 4 igennel, 0 ellenszavazattal és
0 tartózkodással elfogadta és ezzel megalkotta az 3/2018.(II.28.) önkormányzati rendeletét a Szervezeti
és Működési Szabályzat módosításáról.
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Rendelet 1 példánya jegyzőkönyvhöz csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Sport Bizottság ülésén elhangzott egy olyan javaslat, hogy a
nógrádi újszülötteket is támogathatná az önkormányzat. Megkérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse
javaslatukat.
Kovács Ágnes képviselő, a bizottság elnöke:
Mivel községünk gyermekei az óvodás korútól a középiskolásig mind kapnak támogatást az óvodailletve az iskolakezdéshez, örülnénk, ha az újszülöttek sem maradnának ki ebből. Ez születési települési
támogatás néven kerülne be a szociális rendeletünkbe 2018. március 1-től . Erre a támogatásra jogosult
lenne az az újszülött gyermek, akinek legalább az egyik szülője Nógrád községben bejelentett állandó
lakóhellyel rendelkezik legalább a gyermek születésének időpontjától a kérelem benyújtásának
időpontjáig. A támogatás összege 10.000 Ft, a támogatást kérelemmel az édesanya részére kell
megállapítani. A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és
lakcímkártyájának másolatát.
A jegyző ezután felolvasta a rendelettervezetet.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a szociális rendeletünk kiegészül a születési települési támogatással a felsorolt
feltételekkel, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület a javaslatot egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és ezzel
megalkotta a 4/2018.(II.28.) önkormányzati rendeletét a szociális gondoskodás helyi szabályairól
szóló 1/2015. (II.25.) rendelet kiegészítéséről.
Rendelet 1 példánya jegyzőkönyvhöz csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy a március 15-i ünnepély március 14-én 17 órakor kerül
megrendezésre a Művelődési házban.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Én úgy gondolom, hogy a vár karbantartására fel kellene venni egy embert, aki rendszeresen gondozza.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Felveszem a kapcsolatot a Munkaügyi központtal, hogy van-e rá lehetőség.
Piroska János alpolgármester:
Én szeretném, ha ez a pályázati felhívás, ami ki lesz küldve a Civil szervezeteknek, tartalmazzon egy
olyan felhívást, hogy örömmel venné a képviselő-testület, ha társadalmi munkát tudnának vállalni a tó
körüli járda megépítésében.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Én pedig azt kérném, – mivel évi három alkalommal kerül sor általában a vár körüli karbantartói munkára
- , hogy legalább egy alkalommal vegyék ki részüket a civil szervezetek is.
Piroska János alpolgármester:
Próbáljunk meg egyeztetni a tulajdonossal a várfeljáró és a vendéglő között elhelyezkedő területről, hogy
hogyan kerülhetne az az önkormányzat tulajdonába.
A soron következő kiadványunkba felhívásként meg kellene jelentetni, hogy azok az
ingatlantulajdonosok, akiknek a kertjük vége a várhoz felvezető úttal találkozik, szíveskedjenek
egyeztetni az önkormányzattal annak karbantartásáról, gondozásáról.
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Kelemen Gyuláné képviselő:
A fakivágási ügy hol tart?
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Diósjenő jegyzője lett kirendelve az ügy lefolytatására.
Miután egyéb kérdés, észrevétel nem volt, Szórágy Gyuláné polgármester megköszönte az aktív
részvételt és az ülést 19 óra 20 perckor berekesztette.

k.m.f.

Szórágy Gyuláné
polgármester

Piroska János
jegyzőkönyv hitelesítő

Árpásné Schlenk Judit
jegyző

Kelemen Gyuláné
jegyzőkönyv hitelesítő

