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

Nógrád Község Képviselő-testületének 2018. április 24-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 vendég: Debreceniné Králik Tünde a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Érdeklődők:

Bera Lászlóné, Dr. Kovácsné Balogh Mónika, Pintér Ferenc, Varga Richárd

Napirend előtt:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Napirend:
1. Településkép védelméről szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása
Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) elfogadása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
2. Civil szervezetek működési támogatás pályázatának elbírálása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
3. Egyebek
Napirend utáni hozzászólások:
Hozott határozat: 40/2018.(IV.24.) – 57/2018.(IV.24.) képviselő-testületi határozat
Hozott rendelet nem volt.
Zárt ülés nem volt.

2
Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Nógrád Község Képviselő-testületének 2018. április 24-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 vendég: Debreceniné Králik Tünde a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Érdeklődők:

Bera Lászlóné, Dr. Kovácsné Balogh Mónika, Pintér Ferenc, Varga Richárd

Szórágy Gyuláné polgármester üdvözölte az alpolgármestereket, a megjelent képviselőket, a meghívott
vendéget és az érdeklődő állampolgárokat. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés
határozatképes, így azt 18 óra 10 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy Villányi
Péterné képviselő egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen.
A polgármester javaslatot tett két jegyzőkönyv hitelesítőre Piroska János 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. 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. Itt szeretném megemlíteni, hogy meghívást kaptunk Cibakházára az április 30-án tartandó
Majálisra, ahol a kórus fellépésére is számítanak, és kérném a képviselő-testület hozzájárulását ahhoz,
hogy a buszköltséget a rendezvényekre félretett pénzből finanszírozzuk. Aki részt szeretne venni a
Majálison, csütörtökig jelezze.
Varga Zoltán alpolgármester:
A Várjátékok megrendezésébe most besegít a megnyert pályázat, tehát véleményem szerint ennek nincs
akadálya.
Zverkó Pál képviselő:
Szerintem ez a meghívó késve érkezett, hiszen a négy napos hétvégére többeknek már programja van.
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A testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta buszköltség
finanszírozását, és a következő határozat született:
40/2018.(IV.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő testülete biztosítja a 2018. április 30-án
Cibakháza településre látogatók buszköltségét maximum 160.000 Ft összegben. Az
útiköltséget a rendezvényekre tervezett keretből kell kifizetni.
A testület felkéri a polgármestert, hogy az utazás megszervezéséről és a költségek
kifizetéséről gondoskodjon.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: polgármester
Kelemen Gyuláné képviselő:
A kátyúkkal kapcsolatban lett írva a Közútkezelőnek?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Igen, két levél lett megküldve nekik, a polgárőrök levelét is csatoltuk, valamint fényképeket is küldtünk.
Válasz még nem érkezett.
Zverkó Pál képviselő:
A levél tartalmát megismerhetnénk?
A polgármester ezután felolvasta az Állami Közútkezelőnek küldött levelet a képviselő-testületnek.
Zverkó Pál képviselő:
Meg kell nekik írni azt is, hogy amennyiben baleset történik, őket tesszük felelőssé! A fenyegetésre majd
válaszolni fognak!
Piroska János alpolgármester:
Én azt javaslom, hogy a képviselő-testület foglalja határozatba, hogy amennyiben, mondjuk 2 héten belül
nem tesznek lépéseket a kátyúzással kapcsolatban, akkor megkeressük a felettes szervet és bíróságra
visszük az ügyet.
A testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a javaslatot, és a
következő határozatot hozta:
41/2018.(IV.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
település útjain lévő kátyúk megszűntetése ügyében írjon levelet az illetékes szervnek.
Írja le azt is, hogy amennyiben két héten belül a kátyúzás nem történik meg, akkor a
felettes szerv intézkedését fogjuk kérni.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester
Kelemen Gyuláné képviselő:
Az óvodai fűtéssel kapcsolatban milyen értesítések lettek kiküldve?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Az ügyvéd úrral felvettem a kapcsolatot. Elküldtem a szerződéseket, számításokat, leírtam a tényállást,
jogi tanácsot kértem tőle. Dolgozik rajta, amint választ kapok, értesítek mindenkit és egyeztetünk.
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Kelemen Gyuláné képviselő:
Rendben.
Szórágy Gyuláné polgármester:
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, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót, és a következő határozat született:
42/2018.(IV.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási kötelezettséget
megszünteti:
21/2018(III.27.); 22/2018(III.27.); 23/2018(III.27.); 24/2018(III.27.); 25/2018(III.27.);
26/2018(III.27.); 27/2018(III.27.); 28/2018(III.27.); 29/2018(III.27.); 30/2018(III.27.);
31/2018(III.27.); 32/2018(III.27.); 33/2018(III.27.); 34/2018(III.27.); 35/2018(III.27.);
36/2018(III.27.); 37/2018(III.27.); 38/2018(III.27.); 39/2018(III.27.);
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolási kötelezettség megszüntetését a
nyilvántartáson vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Napirend:
1. Településkép védelméről szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása
Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) elfogadása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A napirenddel kapcsolatban már több egyeztető fórum volt, a képviselő-testület is többször tárgyalta ezt a
témát. A település lakói is megismerhették, véleményezhették a dokumentumok tartalmát, honlapon,
hirdetményben közzé voltak téve. Az önkormányzathoz jelzés nem érkezett ezzel kapcsolatban. Több
szervezet véleményét ki kellett kérni. A rendelet tervezet még nem végleges, egyeztető anyagként kérem,
hogy tekintse át a képviselő-testület. A rendelet elfogadását követően kötelező érvényű az itt élő
állampolgárokra. A régi rendeleteink törlődnek majd, mert beépülnek majd ebbe az új rendelet
mellékleteibe, ahol a védett épületeink is fel lesznek sorolva.
A jegyző röviden ismerteti a Településképi Arculati Kézikönyv tartalmát.
Piroska János alpolgármester:
Az út széli kereszteket is védelem alá kellene helyeztetni, már több, mint száz évesek. Összesen 12 db
van.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Erről meg fogom kérdezni az alkotót. A segítségedet kérem abban, hogy a helyüket, vagy helyrajzi
számukat írd majd össze, hogy be lehessen őket azonosítani.
A testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Településképi
Arculati Kézikönyv munkaközi anyagát, és a következő határozatot hozta:
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43/2018.(IV.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelő
tartalommal elfogadja a Településképi Arculati Kézikönyv munkaközi anyagát.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a végleges Településképi Arculati Kézikönyvet
elfogadásra terjessze a testület elé.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
A rendeleten még módosítás szükséges, amennyiben végleges lesz, akkor kell majd a képviselőknek
elfogadniuk.
2. Civil szervezetek működési támogatás pályázatának elbírálása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A februári ülésen megbeszéltük, hogy milyen feltételekkel pályázhatnak a civil szervezetek, így ennek
megfelelően érkeztek be a pályázatok. Én úgy látom, hogy a községünkben működő civil szervezetek
mindannyian teszik a dolgukat, csak elismeréssel tudok szólni róluk, megköszönni tudom azt a
tevékenységet, amit a faluért tesznek.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Én kiemelnék néhány civil szervezetet, akik maximálisan végzik a dolgukat: Nógrád Szíve
Hagyományőrző Baráti Kör Egyesület, Nógrádiak Nógrádért Egyesület, Nógrádi Hagyományőrző Klub,
Napraforgó Egyesület, Polgárőrség, Tűzoltóság, Nógrád Várának Megmentéséért Alapítvány.
A Nógrádi Nagyboldogasszony Alapítvány az egyház támogatásában vállal nagy szerepet.
A civil szervezetek egy része a kulturális életet lendíti fel, de a közösségért is tenni kell, támogatni
egymást. Mindent a faluért kell tenni.
Keveslem a Börzsönyi Egyesült Álmok Egyesület tevékenységét és a Sport Egyesület is nagy csalódás
számomra. Miért nincs férfi focicsapatunk? A lánycsapat viszont nagyon lelkes.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Sajnos kiöregedtek a focisták, a fiatalokat pedig nem tudja bevonni a fociba. Viszont az egyesület
gyönyörűen rendben tartja a focipályát.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Rengeteg programot szerveznek mind a civil szervezetek, mind az iskola, kár, hogy nem vesznek részt
ezeken a fiatalok.
Kovács Ágnes képviselő:
A Nógrádi Tornateremért Alapítvány sajnos kevés pénzből gazdálkodik. A bevétel egy részét idén
felszerelésekre költöttük. Ebben az évben lesz a tornaterem megépítésének 25 éves évfordulója. Ebből az
alkalomból szeretnénk ünnepséget tartani, ha elkészülnek a felújítások.
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Piroska János alpolgármester:
Amikor pénzosztásról van szó, ez a legnehezebb feladat. Mivel ez az 1.500.000 Ft nem nagy összeg, a
civil szervezetek nem reménykedhetnek túl nagy támogatásban. Véleményem szerint a két legfontosabb
civil szervezet a Nógrádi Polgárőr Egyesület és a Nógrádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Nem szeretném a
többi civil szervezetet sem háttérbe szorítani, hisz mindegyik igyekszik a maga területén maximálisan
tevékenykedni. Számomra egy „fantomszervezet” van, mégpedig a Börzsönyi Egyesült Álmok Egyesület.
Én még sohasem láttam őket tevékenykedni sehol.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A rendezvényeken mindig ott vannak. Nekik köszönhető, hogy olyan reklámfilmet állítanak össze a
várjátékokról, ami igencsak csábító. Többen ennek hatására látogatnak el hozzánk. Ők így veszik ki
részüket a feladatokból.
Piroska János alpolgármester:
Sajnos a támogatott összeg egy civil szervezet problémáját sem fogja megoldani, de segít bizonyos
dolgokat áthidalni. Ha egy civil szervezet a képviselő testülethez fordul és megindokolja, hogy rendkívüli
dologgal kapcsolatban anyagi támogatást kér azon felül, amit most megítélünk nekik, akkor a testület azt
mérlegelheti és dönthet arról, hogy a tartalékalap terhére biztosít-e további támogatást. Én biztos vagyok
abban, hogy minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni.
Varga Zoltán alpolgármester:
Félő, hogy ha nem egyenlő arányban kapnak támogatást, akkor sértődés lesz.
Piroska János alpolgármester:
Én nem így gondolom, ugyanis meg tudom indokolni, hogy aki többet kap, az miért kap többet. Vannak
szervezetek, amelyek a tevékenységi köréből adódóan kiemeltebbek a másikhoz képest. A tűzoltók, vagy
a polgárőrök éjjel-nappal a lakosság rendelkezésére állnak, készenlétben vannak. Védik értékeinket, ott
vannak minden rendezvényen. Szerintem a fontossági sorrendet fel kell állítani.
Zverkó Pál képviselő:
Nem tudsz felállítani fontossági sorrendet, mert mindegyik szervezet fontos a maga módján. Szerintem
100.000 Ft alatt ne kapjon senki.
A polgármester ezután felolvassa, hogy melyik civil szervezet mennyi támogatási összeget kér.
A képviselők hosszasan vitatják, mondják el indokaikat, javaslataikat a támogatási összegekre
vonatkozóan.
Kovács Ágnes képviselő:
Én a Nógrádi Sportegyesületnek 100.000 Ft-ot javaslok, mégpedig azért, mert úgy tudom, hogy pályáztak
egy defibrillátorra, amit az egész falu használhat majd. Ez nagyon fontos lenne.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Amennyiben nincs más kérdés a napirenddel kapcsolatban, szavazásra teszem, de külön-külön kell
megszavaznunk a civil szervezetek támogatására tett javaslatokat, mert vannak személyesen érintettek a
különböző egyesületekben és alapítványokban.
Aki egyetért a Nógrádi Napraforgó Hagyományőrző és Szociális Egyesület részére javasolt 100.000 Ft,
a Nógrádiak Nógrádért Egyesület részére javasolt 200.000 Ft és a Börzsönyi Egyesült Álmok Egyesület
részére javasolt 100.000 Ft támogatási összeggel, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta a javaslatot és a
következő határozat született:
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44/2018.(IV.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek 2018. évi
támogatásával kapcsolatban a következő döntést hozza:
Támogatott
Támogatási összeg
Nógrádi Napraforgó Hagyományőrző és Szociális Egyesület
Nógrádiak Nógrádért Egyesület
Börzsönyi Egyesült Álmok Egyesület
Összesen:

100.000 Ft
200.000 Ft
100.000 Ft
400.000 Ft

A támogatás kifizetése a tartalékkeret terhére történhet.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a civil szervezeteket értesítse. A
rendeletben foglaltak szerint a támogatási szerződéseket kösse meg, és az összegek
kiutalásáról intézkedjen.
A felhasználásról az elszámolásokat kérje számon, és a szükséges átcsoportosításról
intézkedjen.
Határidő: azonnal és a rendeletben foglaltak szerint
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért a Nógrádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére javasolt 200.000 Ft, a Nógrád Község
Hagyományőrző Klub Egyesület részére javasolt 100.000 Ft, a Nógrádi Sportegyesület részére javasolt
100.000 Ft és Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör Egyesület részére javasolt 100.000 Ft
támogatási összeggel, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
Szórágy Gyuláné bejelentette személyes érintettségét.
A testület egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta a javaslatot és a
következő határozatot hozta:
45/2018.(IV.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek 2018. évi
támogatásával kapcsolatban a következő döntést hozza:
Támogatott
Nógrádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Nógrád Község Hagyományőrző Klub Egyesület
Nógrád Sportegyesület
Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör Egyesület
Összesen:

Támogatási összeg
200.000 Ft
100.000 Ft
100.000 Ft
100.000 Ft
500.000 Ft

A támogatás kifizetése a tartalékkeret terhére történhet.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a civil szervezetet értesítse. A
rendeletben foglaltak szerint a támogatási szerződést kösse meg, és az összeg kiutalásáról
intézkedjen.
A felhasználásról az elszámolást kérje számon, és a szükséges átcsoportosításról
intézkedjen.
Határidő: azonnal és a rendeletben foglaltak szerint
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazáson.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért a bizottság által a Nógrádi Polgárőr Egyesület részére javasolt 200.000 Ft támogatási
összeggel, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
Szórágy Gyuláné és Varga Zoltán bejelentette személyes érintettségét.
A testület egyhangúlag, 4 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta a javaslatot és a
következő határozat született:
46/2018.(IV.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrádi Polgárőr Egyesület
civil szervezetet 2018. évben 200.000 Ft összegű támogatásban részesíti.
A támogatás kifizetése a tartalékkeret terhére történhet.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a civil szervezetet értesítse. A
rendeletben foglaltak szerint a támogatási szerződést kösse meg, és az összeg
kiutalásáról intézkedjen.
A felhasználásról az elszámolást kérje számon, és a szükséges átcsoportosításról
intézkedjen.
Határidő: azonnal és a rendeletben foglaltak szerint
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné és Varga Zoltán személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazáson.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért a Nógrád Várának Megmentéséért Alapítvány részére javasolt 200.000 Ft támogatási
összeggel, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
Piroska János bejelentette személyes érintettségét.
A testület egyhangúlag, 5 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta a javaslatot és a
következő határozat született:
47/2018.(IV.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrád Várának
Megmentéséért Alapítvány civil szervezetet 2018. évben 200.000 Ft összegű
támogatásban részesíti.
A támogatás kifizetése a tartalékkeret terhére történhet.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a civil szervezetet értesítse. A
rendeletben foglaltak szerint a támogatási szerződést kösse meg, és az összeg kiutalásáról
intézkedjen.
A felhasználásról az elszámolást kérje számon, és a szükséges átcsoportosításról
intézkedjen.
Határidő: azonnal és a rendeletben foglaltak szerint
Felelős: polgármester
Piroska János személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazáson.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért a bizottság által a Nógrádi Nagyboldogasszony Alapítvány részére javasolt 100.000 Ft
támogatási összeggel, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
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Kelemen Gyuláné és Piroska János bejelentette személyes érintettségét.
A testület egyhangúlag, 4 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta a javaslatot és a
következő határozat született:
48/2018.(IV.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrádi Nagyboldogasszony
Alapítvány civil szervezetet 2018. évben 100.000 Ft összegű támogatásban részesíti.
A támogatás kifizetése a tartalékkeret terhére történhet.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a civil szervezetet értesítse. A
rendeletben foglaltak szerint a támogatási szerződést kösse meg, és az összeg
kiutalásáról intézkedjen.
A felhasználásról az elszámolást kérje számon, és a szükséges átcsoportosításról
intézkedjen.
Határidő: azonnal és a rendeletben foglaltak szerint
Felelős: polgármester
Kelemen Gyuláné és Piroska János személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazáson.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Aki egyetért a Nógrádi Tornateremért Alapítvány részére javasolt 100.000 Ft támogatási összeggel,
kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
Kelemen Gyuláné és Kovács Ágnes bejelentette személyes érintettségét.
A testület egyhangúlag, 4 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta a javaslatot és a
következő határozat született:
49/2018.(IV.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrádi Tornateremért
Alapítvány civil szervezetet 2018. évben 100.000 Ft összegű támogatásban részesíti.
A támogatás kifizetése a tartalékkeret terhére történhet.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a civil szervezetet értesítse. A
rendeletben foglaltak szerint a támogatási szerződést kösse meg, és az összeg
kiutalásáról intézkedjen.
A felhasználásról az elszámolást kérje számon, és a szükséges átcsoportosításról
intézkedjen.
Határidő: azonnal és a rendeletben foglaltak szerint
Felelős: polgármester
Kelemen Gyuláné és Kovács Ágnes személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazáson.
Ezzel egyidejűleg a testület 4 igennel, 0 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a civil szervezetek
feladatellátásával kapcsolatban felmerülő plusz igény benyújtására vonatkozóan az alábbi határozatot
hozta:
50/2018.(IV.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek pótlólagos
igénylésével kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
Amennyiben év közben a civil szervezetnek közérdekű, fontos feladattal kapcsolatban
fedezet nélküli kiadása merül fel, akkor 2018. október 31-ig a konkrétumok leírásával a
képviselő-testület felé fordulhat támogatási igénnyel.

10
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a civil szervezetekkel közölje.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kelemen Gyuláné képviselő:
A napirendhez kapcsolódóan 1 havi tiszteltdíjat szeretnék felajánlani a Nógrádi Hagyományőrző Klub
Egyesületnek és 1 havit a Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Klub Egyesületnek.
Zverkó Pál képviselő:
Én szintén szeretnék tiszteletdíj felajánlást tenni. 1 havi tiszteletdíjamról lemondok a falubusz
üzemeltetésére, valamint 1-1 havi tiszteletdíjjal támogatom a Nógrádi Nagyboldogasszony Alapítványt, a
Napraforgó Hagyományőrző Egyesületet, és a Nógrádi Sport Egyesületet. Ez így összesen 4 havi
tiszteletdíj.
A testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
51/2018.(IV.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testület engedélyezi, hogy a képviselők
által lemondott képviselői tiszteletdíjak (járulékkal növelt összegben) alábbiakban
kerüljenek felhasználásra:
Nógrádi Hagyományőrző Klub Egyesület támogatására
Kelemen Gyuláné
1 havi
Összesen:
1 havi

27.037 Ft
27.037 Ft

Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör Egyesület támogatására
Kelemen Gyuláné
1 havi
27.037 Ft
Összesen:
1 havi
27.037 Ft
Falubusz üzemeltetésére:
Zverkó Pál
Összesen:

1 havi
1 havi

Nógrádi Nagyboldogasszony Alapítvány támogatására
Zverkó Pál
1 havi
Összesen:
1 havi

27.037 Ft
27.037 Ft
27.037 Ft
27.037 Ft

Nógrádi Napraforgó Hagyományőrző Egyesület támogatására
Zverkó Pál
1 havi
27.037 Ft
Összesen:
1 havi
27.037 Ft
Nógrád Sport Egyesület támogatására
Zverkó Pál
1 havi
Összesen:
1 havi
Képviselő-testületi tiszteletdíj lemondás összesen: 6 havi:

27.037 Ft
27.037 Ft
162.222 Ft

A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon, a
felhasználásról számoljon be és átcsoportosításra tegyen javaslatot.
Határidő:.azonnal és 2019. február 28.
Felelős: polgármester
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3. Egyebek
-

Várba vezető út felújítása

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Megkaptuk az árajánlatot a várra vezető út kanyar részének lekövezésére. Elfogadjuk ezt az árajánlatot?
Kelemen Gyuláné képviselő:
Javaslom, hogy abból a pénzből fizessük, ami a rendezvények lebonyolításából el tudtunk különíteni,
mivel azokat idén pályázati pénzből tudjuk fedezni. A kivitelezőt kérjük meg, hogy a három pad – amit a
Vár Alapítvány vett - lebetonozásában is legyenek segítségünkre.
A testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta az árajánlatot és a
következő határozat született:
52/2018.(IV.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az OTYS Úttechnikai Kft.
ajánlatát elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy összesen 1.448.448 Ft összegben a
várhoz vezető út javítását végeztesse el.
A kiadást a tartalékkeretből kell fedezni.
Határidő:.2018. május 30.
Felelős: polgármester
-

Nógrád turisztikai stratégiájának elkészítésére árajánlat

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Dancs Zoltántól kaptunk egy árajánlatot Nógrád turisztikai stratégiájának elkészítésére. Én mondtam
neki, hogy erre nekünk valószínűleg nem lesz pénzünk, de javaslom, hogy hallgassuk meg őt
személyesen, hogy mi az, amit ő ajánlani tud ezért az összegért, esetleg tudunk-e alkudni az árból.
Szerintem a várral kapcsolatos pályázatoknál vehetnénk hasznát ennek. Összehívok egy egyeztető
megbeszélést, amin a Vár Alapítvány tagjai is részt vennének.
A testület a napirenddel kapcsolatban egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással a
következő határozatot hozta:
53/2018.(IV.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Turisztikai stratégiai terv
árajánlatával kapcsolatos döntést elnapolja.
Felkéri a polgármestert, hogy Dancs Zoltánt hívja meg egy megbeszélésre 2018. május
3-ra. A megbeszélésre hívja meg a képviselőkön kívül a Vár Alapítvány tagjait is.
Határidő:.értelemszerű
Felelős: polgármester
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-

Ravatalozó felújítása

Szórágy Gyuláné polgármester:
Kértem egy árajánlatot a kivitelezőtől a ravatalozó tetőhéjazat egy részének felújítására. Tájékoztatása
alapján ez kb. 700.000 Ft plusz kiadást jelentene nekünk. A külső színezés ára ebben nincs benne.
Felmerült az ablakok cseréjének kérdése is.
Zverkó Pál képviselő:
A műszaki tartalom legyen írásba foglalva, hogy később ne legyen vita ebből.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Természetesen. Vállalkozási szerződést is kötünk majd.
A testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a kapott árajánlatot és a
következő határozatot hozta:
54/2018.(IV.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
ravatalozó tetőszerkezete egy részének felújítását az ismertetetés szerint 700.000 Ft
összegben végeztesse el a Boltív Bau Kft-vel. A kiadást a tartalékkeretből kell fedezni.
A testület felkéri a polgármestert, hogy kérjen be árajánlatot a ravatalozó külső
színezésére is.
Határidő: 2018. május 30.
Felelős: polgármester
Napirend utáni hozzászólások:
Zverkó Pál képviselő:
A ravatalozónál a vizes blokk kialakítását mikor csinálják, mert szeretnék arra a célra valamennyi önerőt
biztosítani.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Amint lesz szabad kapacitása a vállalkozónak.
Zverkó Pál képviselő:
Tartsunk valamikor egy bejárást a temetőben.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Rendben, de javaslom hogy ezt a bejárást kössük össze azzal a bejárással, amit Klúcsik Pista bácsi kért.
Szeretné, ha a testület ismét körbejárná a földjét. Javaslom, hogy ez május 8-án 16 órakor legyen.
Kovács Ágnes képviselő:
A szökőkút miért nem működik?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tegnap lett elindítva, tehát működnie kell. Tele volt dobálva a cső kővel, azt ki kellett tisztítani.
Kovács Ágnes képviselő:
A Tó-pályázattal kapcsolatban tudunk-e valamit?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Semmit. Sem a telefont nem veszi fel a pályázatíró, sem az e-mailekre nem válaszol.
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Kelemen Gyuláné képviselő:
Kezdeményeztük Zöld Gábor felvételét, hogy a váron nyírja majd a füvet, én szeretném, ha már
elkezdené munkálatokat, hiszen nagyon nagy már a fű. Ki kell neki jelölni a napi területet, amit rendbe
kell tennie.
A tavalyi várjátékok óta még van fenn a váron szalmabála, azt is le kell valahogy szállítani onnan.
Szórágy Gyuláné polgármester részletesen ismertette a DMRV-hez lakossági közműves ivóvíz ellátás,
szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatással kapcsolatos pályázati lehetőséget. Kérte a képviselőket,
hogy hozzák meg a szükséges határozatot.
A testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta a pályázat benyújtását
és a következő határozatot hozta:
55/2018.(IV.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 2018. évi lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás
szolgáltatás-támogatással kapcsolatos pályázatot nyújtsa be. Továbbá nyilatkozzon arról,
hogy az önkormányzat megfelel a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek.
Határidő: 2018. május 7.
Felelős: polgármester
Piroska János alpolgármester:
Az Infopont - tal kapcsolatban hol állunk most?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ajánlatot kaptam a tető szigetelésére, két vállalkozóval is beszéltem ez ügyben. Azt mondták, hogy nem
kell rá tetőt rakni, mert ma már van olyan technológia, amellyel megakadályozható a beázás. A csatornát
is rendben találták, azt csak ki kell tisztítani, nem attól ázik be az épület.
A polgármester kérte a testületet a 220 000 Ft + Áfa összegű árajánlat elfogadására.
A testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta az Infopont helyiség
tetőszigetelésének elvégzését és a következő határozatot hozta:
56/2018.(IV.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
BNK-Fol Kft-nél rendelje meg 220.000 Ft + Áfa összegben az Infopont
tetőszigetelésének elvégzését. A költségeket a tartalékkeretből kell fedezni.
Határidő:.2018. 06. 30.
Felelős: polgármester
Nógrád Község Hagyományőrző Klub Egyesületének elnöke, a Nógrádiak Nógrádért Egyesület elnöke, a
Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör Egyesület elnöke, valamint a Nógrád Várának Megmentéséért
Alapítvány elnöke megköszönte a képviselő-testületnek a megítélt támogatásokat, elmondták, hogy
hasznos célra fogják azt fordítani.
20 óra 18 perckor Debreceniné Králik Tünde elhagyja az üléstermet.
Piroska János alpolgármester:
Az I. világháborús emlékmű felújításával mi a helyzet?

14
Szórágy Gyuláné polgármester:
Május 31-ig kell elvégezni a kivitelezést, de egyelőre nem találok kivitelezőt. Az iskolai pályázattal
kapcsolatban a közbeszerzési eljárás végénél tartunk. A szabályzat szerint meg kell választani egy
bizottságot aki majd a beérkezett pályázatokat elbírálja és ezt követően dönt a képviselő testület az
ügyben.
A polgármester ezután javaslatot tett a bizottság tagjaira és kérte a képviselőket a döntés hozatalra.
A testület egyhangúlag, 6 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
57/2018.(IV.24.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00099
számú Nógrád település intézményeinek energetikai korszerűsítése pályázattal
kapcsolatban folytatandó közbeszerzési eljárás bíráló bizottság tagjaivá az alábbi
személyeket választja:
o Dr. Éles J. Viktória közbeszerzési szakértőt a bizottság elnökévé,
o Varga Jánost a bizottság műszaki szakértelmet biztosító tagjává,
o Árpásné Schlenk Juditot a bizottság jogi szakértelmet biztosító tagjává,
o Mlinárcsek Márta Évát a bizottság pénzügyi szakértelmet biztosító tagjává.
A testület felkéri a bizottság tagjait, hogy a jogszabály által feladatukba sorolt feladatokat
lássák el.
Határidő:azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
Miután egyéb kérdés, észrevétel nem volt, Szórágy Gyuláné polgármester megköszönte az aktív
részvételt és az ülést 20 óra 20 perckor berekesztette.

k.m.f.

Szórágy Gyuláné
polgármester

Piroska János
jegyzőkönyv hitelesítő

Árpásné Schlenk Judit
jegyző

Zverkó Pál
jegyzőkönyv hitelesítő

