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Szórágy Gyuláné polgármester
Piroska János alpolgármester
Varga Zoltán alpolgármester
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Baloghné Budai Krisztina jegyzőkönyvvezető
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Napirend előtt:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Napirend:
1. Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi
Kirendeltség 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatója
Előterjesztő: Okolenszki Gábor tü. alezredes
2. Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi beszámoló jelentése
Előterjesztő: Mohács Gábor tü. őrnagy
3. Nógrád Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet
megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
4. Beszámoló a gyermekek helyzetéről (2017. év)
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
5. Helyi adórendeletek és a talajterhelési díjról szóló rendelet hatályosulása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
6. Egyebek
Napirend utáni hozzászólások:
Hozott határozat: 58/2018.(V.29.) – 69/2018.(V.29.) képviselő-testületi határozat
Hozott rendelet volt: 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2017. évi
költségvetésének végrehajtásáról
Zárt ülés nem volt.
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Nógrád Község Képviselő-testületének 2018. május 29-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

Érdeklődő:

Kareczki Csaba

Szórágy Gyuláné polgármester üdvözölte az alpolgármestereket és a megjelent képviselőket. A jelenléti
ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, így azt 19 órakor megnyitotta.
A polgármester javaslatot tett két jegyzőkönyv hitelesítőre Kelemen Gyuláné és Villányi Péterné
képviselők 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.
Piroska János alpolgármester:
A vári úttal kapcsolatban kérdezem, hogy nem fért bele az idejükbe megcsinálni?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Nem, sajnos nem fért bele, de azt a lehetőséget ajánlotta fel a vállalkozó – hogy amennyiben nekünk is
megfelel – ősszel megcsinálják és a temető felé vezető utat is kijavítják.
Zverkó Pál képviselő:
Szerintem ne csinálják meg ősszel, télire minek? Csinálják meg tavasszal!
Szórágy Gyuláné polgármester:
Viszont akkor fennáll a veszélye, hogy tavasszal ismét nem fér bele az idejükbe.
Zverkó Pál képviselő:
Akkor viszont határidőt kell adni nekik. Október 15-ig át kell adniuk!
Szórágy Gyuláné polgármester:
Rendben. Tájékoztatom őket, hogy csak abban az esetben fogadjuk el az ajánlatukat, és élünk a
kedvezménnyel, ha október 15-ig elvégzik a munkát.
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A testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a javaslatot, és a
következő határozat született:
58/2018.(V.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete kéri a várfeljáró egy
szakaszának javítására árajánlatot adó Otys Úttechnika Kft-t, hogy a munkát legkésőbb
2018. október 15-ig végezze el. Az önkormányzat emellett igénybe kívánja venni a cég
által felajánlott kedvezményt.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntést az érintettel közölje.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kovács Ágnes képviselő:
A kátyúzással kapcsolatban megvolt már a személyes egyeztetés, bejárás?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Igen, a múlt héten jártak itt. Akkor azt az ígéretet kaptuk, hogy június 2-ig a bekötő út kátyúzása is meg
fog történni.
Piroska János alpolgármester:
Polgármester Asszonnyal végig jártuk a kritikus szakaszokat, és én akkor megígértem, hogy utánanézek a
csöveknek. A Vízműnél sajnos már bontott vascsövek nincsenek, de utánajárok, hogy hol lehetne
beszerezni ilyeneket. A földmunkát ők megcsinálják, mi pedig biztosítanánk az átereszhez való csöveket.
A testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a javaslatot, és a
következő határozatot hozta:
59/2018.(V.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Váci utca csapadékvíz
elvezetésének megoldásához vállalja 1 db 5 méteres és 2 db 3 méteres áteresz
beszerzését.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a beszerzésről gondoskodjon.
Határidő: 2018. augusztus 30.
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
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, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót, és a következő határozat született:
60/2018.(V.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási kötelezettséget
megszünteti:
40/2018(IV.24.); 41/2018(IV.24.); 42/2018(IV.24.); 43/2018(IV.24.); 44/2018(IV.24.);
45/2018(IV.24.); 46/2018(IV.24.); 47/2018(IV.24.); 48/2018(IV.24.); 49/2018(IV.24.);
50/2018(IV.24.); 51/2018(IV.24.); 52/2018(IV.24.); 53/2018(IV.24.); 54/2018(IV.24.);
55/2018(IV.24.); 56/2018(IV.24.); 57/2018(IV.24.);
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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 Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi
Kirendeltség 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatója
Előterjesztő: Okolenszki Gábor tü. alezredes
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatójának előterjesztőjét meghívtuk ülésünkre, de egyéb
elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni. Véleményem szerint nagyon tartalmas anyag, feladatukat
maradéktalanul ellátják, ezért a beszámolót elfogadásra javaslom.
Zverkó Pál képviselő:
Én is elolvastam a beszámolót és azt szeretném kérdezni, hogy nekik nincs esetleg ráhatásuk a közutak
rendbetételére? Veszély esetén milyen kihatása van a rossz utaknak?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Levélben megkérdezem.
A testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatót, és a következő határozatot hozta:
61/2018.(V.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2. Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi beszámoló jelentése
Előterjesztő: Mohács Gábor tü. őrnagy
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A napirend előterjesztője Mohács Gábor tü. őrnagy. Sajnos ő sem tudott a meghívásunknak eleget tenni.
Ő is nagyon tartalmas anyagot készített az önkormányzatok számára. Bízunk benne, hogy túl sokszor nem
kell igénybe vennünk az ő feladatellátásukat, reméljük, hogy nem kerül rá sor. Ezt a jelentést is javaslom
elfogadásra a testületnek.
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A testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi beszámoló
jelentését és a következő határozatot hozta:
62/2018.(V.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság 2017. éves
beszámoló jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3. Nógrád Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet
megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ülésünket megelőzően ezt a napirendet tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság, ezért
megkérem a bizottság elnökét, ismertesse álláspontjukat.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
A 2017. évi költségvetés végrehajtásáról kaptunk tájékoztatást a tervezetben. A kintlévőségek
tekintetében voltak kérdéseink, de ezeket megtárgyaltuk, a következő napirend keretében erről
részletesebben is beszélünk még. A bizottság javasolja a rendelet tervezetet elfogadásra.
Piroska János alpolgármester:
Én úgy ítélem meg, hogy a költségvetésben megfogalmazott célkitűzések maradéktalanul megvalósultak.
A végrehajtás arányosan megtörtént, az önkormányzatnak hiánya nem keletkezett. Egy korrekt
zárszámadási rendeletet tervezetet kaptunk, ami tükrözi az önkormányzat és a képviselő-testület
munkáját.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy 280.349.000 Ft költségvetési bevétellel, 168.075.000 Ft
költségvetési kiadással, 4.361.000 Ft finanszírozási bevétellel, 4.545.000 Ft finanszírozási kiadással
hagyjuk jóvá ezt a zárszámadási rendeletet. A költségvetési pénzmaradványunk az év végére az
önkormányzatnál 111.440.735 Ft, az intézményeknél 648.990 Ft. Ez az óriási pénzmaradvány abból
adódott, hogy a TOP-os pályázatok előfinanszírozásúak, tehát a megítélt támogatási összegek az
elkülönített számlákra kerültek. Ezeket a pénzeket csak arra a pályázatra lehet felhasználni, amelyekre a
támogatási szerződés szól. Egész évben nem voltak sem finanszírozási, sem likviditási gondjaink,
működött az önkormányzat és intézményei.
Amennyiben nincs más kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban, szavazásra teszem: aki elfogadja
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét kérem, hogy
kézfelemeléssel jelezze.
A rendelet tervezetet a testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és
ezzel megalkotta 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2017. évi
költségvetésének végrehajtásáról.
Rendelet és tervezet szó szerint megegyezik.
Rendelet 1 példánya jegyzőkönyvhöz csatolva.
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4. Beszámoló a gyermekek helyzetéről (2017. év)
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A képviselő-testület részére kétféle tájékoztató került megküldésre. Az egyik részletesen kitér arra, hogy
az önkormányzat milyen támogatást nyújtott, a másik pedig, amit a Gyermekjóléti Szolgálat tapasztalt és
végzett 2017-ben. Ebben a beszámolóban kerültek feltüntetésre, hogy jelzések alapján hány alkalommal,
hány főt kellett felkeresni és milyen intézkedést kellett tenni a Gyermekjóléti Szolgálatnak. Legtöbbször
iskolai hiányzásokkal van gond. A beszámoló másik részéből kiderül, hogy a különböző gondoskodási
típusokban mire, mennyi pénzt költött az önkormányzat. A táblázatból kiderül, hogy az önkormányzat
4.444. 000 Ft-tal támogatta a nógrádi szülőket, gyerekeket. A Szociális Bizottság munkáját is köszönöm,
hiszen ők segítettek a juttatások szétosztásában.
Piroska János alpolgármester:
A beszámoló nagyon korrekt, és mindenre kiterjedő. Azt szeretném megkérdezni, hogy milyen
visszajelzések vannak az érintettek részéről?
Kovács Ágnes képviselő:
Az iskolásoktól nagyon pozitív a visszajelzés, nagyon örültek a támogatásnak. Azt mondták, hogy a
környéken nincs ilyen beiskolázási támogatás. Ha jelzés érkezett a szociális bizottsághoz, hogy pl.
valamelyik gyerek nem kap meleg ételt, vagy egyéb probléma volt, azt próbáltuk megoldani. A
családsegítővel is nagyon jó az iskola kapcsolata.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Amennyiben nincs más kérdés a gyermekek helyzetéről szóló beszámolóval kapcsolatban, szavazásra
teszem: aki elfogadja a gyermekek helyzetéről szóló beszámolót, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a beszámolót, és a
következő határozatot hozta:
63/2018.(V.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a községben 2017. évben végzett
gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolókat a testületi határozat kivonatával együtt a
Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztályának küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
5. Helyi adórendeletek és a talajterhelési díjról szóló rendelet hatályosulása
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A bizottsági ülésen végig vettük az adónemeket. Sajnos az adókat nem könnyű behajtani. A
kintlévőségeket, hátralékokat csökkentenünk kell. Különféle okok miatt keletkeztek a tartozások,
melyeket be szeretnénk hajtani. Élni kívánunk azokkal a jogainkkal, melyeket a behajtás során kapunk
többek között a magánszemélyek kommunális adójánál a letiltásokkal. Az iparűzési adónál fokozottabban
fogunk élni az inkasszó lehetőségével. A gépjármű adó tekintetében a jármű forgalomból való
kivonásával fogunk élni, hogy befollyon az adó.
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Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
A bizottsági ülésen is szóba kerültek az adótartozások. Mindenkinek vannak gondjai, ezért a bizottság is
javaslatot tett arra, hogy hogyan lehetne könnyíteni az adófizetésen. Akiknek már éveken át húzódó
tartozása van, azokat írásban fel kell szólítani, határozottabban kell fellépni velük szemben.
Piroska János alpolgármester:
Mivel az adóval kapcsolatos ügyek kezelése személyiségi jogok védelme alatt áll, ezért névre szólóan
senkit nem lehet megfedni, elmarasztalni. Egy dolgot szeretnénk, ha minden itt élő nógrádi állampolgár
fontosnak tartaná a törvényben előírt kötelezettségének a teljesítését. A képviselő-testületnek kötelessége,
hogy a törvényes rendet megtartsa és megtartassa. Kérek minden itt élő állampolgárt, hogy ne kelljen a
jegyző asszonynak szankciókat és különféle intézkedéseket tenni, hogy az adóbevételek befollyanak.
A testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a helyi adórendeletek
és a talajterhelési díjról szóló rendelet hatályosulásáról szóló beszámolót, és a következő határozatot
hozta:
64/2018.(V.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adórendeletek
hatályosulása és az adóztatással kapcsolatos tájékoztató beszámolót elfogadja, azt jónak
tartja.
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a hivatal továbbra is törekedjen az adózási feladatok
megfelelő ellátására és továbbra is tegyen hathatós intézkedéseket a meglévő hátralékok
behajtására.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
6. Egyebek
-

Rákóczi Szövetség támogatása

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A Rákóczi Szövetség már több éve támogatja a magyar iskolakezdő családokat mind a Felvidéken, mind
Erdélyben. Beiratkozási programjukkal idén is megkerestek bennünket. Évek óta az a gyakorlat alakult ki
nálunk, hogy Felsőtúr polgármesterét szoktuk megkérdezni arról, hogy kik azok a gyermekek, akik
magyar nyelvű iskolában kezdik meg tanulmányaikat. A polgármester úr tájékoztatása szerint idén egy
gyermek kezd magyar nyelvű iskolában. A korábbi években gyermekenként 10.000 Ft támogatást adtunk,
én javaslom, hogy ez idén se legyen másként.
A testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta a javaslatot és a
következő határozatot hozta:
65/2018.(V.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2018-ban is 10.000 Ft összegű
támogatásban részesíti a Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztást szolgáló
programját a tartalékalap terhére és kéri, hogy az összeg a Felvidéken magyar iskolát
megkezdő első osztályos tanuló részére legyen átadva.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot az illetékeseknek küldje meg, az
összeg átutalásáról és átcsoportosításáról intézkedjen.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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19 óra 36 perckor Kareczki Csaba érdeklődő állampolgár érkezik az ülésre.
-

Fakivágásra árajánlat

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Árajánlat érkezett azoknak a fáknak a kivágására, amelyekre engedélyt kaptunk. Ezt az ajánlatot a
Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság ülésünket megelőzően tárgyalta, ezért átadom a szót a
bizottság elnökének.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
Már több testületi, – és bizottsági ülésen is tárgyaltuk a Mikszáth utcában és a temetőben lévő, összesen 9
db veszélyes fa kivágásának ügyét. Erre megkaptuk az engedélyt. A testület felkérte a polgármestert,
hogy keressen vállalkozót ennek a munkának az elvégzésére. Egy ajánlat érkezett, ezért kéri a bizottság,
hogy a polgármester még további két árajánlatot kérjen be vállalkozóktól.
Zverkó Pál képviselő:
Én annyit kérnék még, hogy a jelenlegi árajánlatot adó vállalkozó is küldjön egy másik, áttekinthetőbb
ajánlatot.
A testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a bizottság javaslatát és
a következő határozatot hozta:
66/2018.(V.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
a) fakivágás ügyében kérjen be két további ajánlatot
b) az árajánlatot adót hívja fel pontosabb ajánlat benyújtására
c) Diósjenő jegyzőjétől kérje az engedély meghosszabbítását
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
-

Telekvásárlási kérelem

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Érkezett egy telekvásárlási kérelem, két építési telket szeretnének megvásárolni. 6 gyermeket nevelnek. A
Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság ülésünket megelőzően ezt a napirendet is tárgyalta, ezért
átadom a szót a bizottság elnökének, ismertesse álláspontjukat.
Kelemen Gyuláné képviselő, a bizottság elnöke:
A bizottság nem zárkózik el a telkek eladásától, támogatja a kérelmet, de - mivel a kérelmező két telket
kíván megvásárolni, melyeket össze szeretne vonatni, - kértük a jegyző asszonyt, hogy járjon utána a jogi
követelményeknek.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az összevonás költségét meg kellene, hogy térítsék, és biztosíték is kellene a vásárlásra.
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Piroska János alpolgármester:
Írásban kell őket tájékoztatni, hogy a testület támogatja kérelmüket, de még néhány jogi szempontnak
utána kell járnunk.
A jelenlévők ezután több szempontot megfogalmaztak az üggyel kapcsolatban.
A testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta az elhangzottakat és a
következő határozatot hozta:
67/2018.(V.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát,
hogy Tóthné Lelekács Györgyi és Tóth Gyula Göd, Jászai Mari u. 5. szám alatti lakosok
részére - kérelmüknek megfelelően összevonást követően - el kívánja adni a Nógrád,
belterület 1139 hrsz-ú 1200 m2 nagyságú, valamint a Nógrád belterület 1140 hrsz-ú
1363 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat. Az adásvételi
szerződés megkötésének feltétele, hogy a vevők előzetesen vállalják a telek
összevonásának költségét és azt, hogy a vételár 10 %-át foglalóként előre megfizessék. A
telkek vételára 7.689.000 Ft, melyből a gyermekekre és a beépítésre való tekintettel az
önkormányzat 60 % összegű kedvezményt biztosít. A telkek kedvezménnyel csökkentett
vételára 3.075.600 Ft, ennek 10 %-a tehát 307.560 Ft, amely a foglaló összege.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a költségek vállalása és a foglaló megfizetése
után intézkedjen a telkek összevonásáról, az összevonást követően pedig gondoskodjon
az eladáskor szokásos feltételekkel történő adásvételi szerződés megkötéséről.
Határidő: értelemszerű és azonnal
Felelős: polgármester
-

Kareczki Csaba szennyvízrendszerrel kapcsolatos panasza

Írásbeli előterjesztés csatolva.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság ülésén felolvastam Kareczki Csaba levelét, melyben a
házuk előtt is átmenő szennyvízrendszerből áradó bűzre panaszkodik. Átadom a szót a levél írójának,
fejtse ki a levelében leírtakat.
Kareczki Csaba érdeklődő állampolgár:
Szerintem eljött az az idő és az az állapot, amit már jelezni kell a szolgáltató felé. A csatornából áradó bűz
már sokszor elviselhetetlen. Ez már évek óta fennálló probléma, ami időszakosan jön, időszakosan
eltűnik. Leginkább tavasztól késő őszig jelentkezik. Én ezt már többször jeleztem a DMRV Zrt-nek,
akkor kijöttek, csináltak egy gyors elhárítást, de ennyiben maradt. Ez kellemetlen mind az utcában
lakóknak, mind pedig azoknak, akik a várba látogatnak, hiszen innen lehet felmenni a várba.
Azért kértem az önkormányzat támogatását is, hátha így több lesz, mint egy lakossági bejelentés, hátha
komolyabban veszik a problémát.
A testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással helyt adott a benyújtott
panasznak és a következő határozatot hozta:
68/2018.(V.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
Kareczki Csaba panaszos ügyét továbbítsa a DMRV Zrt-nek, kérve az ügy megoldását,
illetve a megoldás fontosságát.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester ezután felolvass az iskolai SZMK elnökének levelét, aki köszönetét fejezi
ki a képviselő-testületnek a gyermeknap lebonyolításához nyújtott segítő támogatásért.
Kovács Ágnes képviselő:
Mi is köszönjük, hogy megrendezik és jó, hogy ilyen sok gyerek részt vesz rajta.
-

Angyalvár óvodában szlovák nyelvoktatás módosítása szeptembertől

Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Néhány évvel ezelőtt, ha nemzetiségi óvodai nevelés folyt az óvoda intézményében, akkor arra kiemelt
normatívát adtak. Most már nem normatívák vannak, hanem feladatalapú támogatás.
A szlovák nevelés nem igazán működött, ezért az óvoda vezetője azzal a kéréssel fordult a testülethez,
hogy szeptember 1-től a szlovák nemzetiségi feladatok ellátása kerülhessen ki a feladatok közül. A
későbbiekben az alapító okiratot is felül kell vizsgálni. A Magyar Államkincstár illetékeseivel is
konzultálnunk kell még ez ügyben. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal egyeztetett az óvodavezető,
nem örömmel, de hozzájárulnak a kéréshez.
Szakkör formájában tanítanának szlovák táncot a gyerekeknek, de nem beépítve a nevelőprogramba.
Az elhangozzak alapján kellene a testületnek határozatot hozni. Mi erről a véleményetek?
Piroska János alpolgármester:
Ellentmondást vélek felfedezni a dologban. Ha a település nemzetiséginek vallja magát, van egy
nemzetiségi önkormányzata, akkor ennek a nemzetiségi önkormányzatnak kötelessége a nyelv ápolása, a
hagyományok tovább vitele. Mi a dolog igazi lényege? Ha eddig működött, miért nem akar a jövőben is
működni?
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Ahhoz, hogy igazából nemzetiségi nyelvoktató legyen az intézmény, még sok dolog hiányzik. A
pedagógiai programban külön ki kell ezt dolgozni. A Szlovák Önkormányzat azért veszi tudomásul, mert
sok plusz munkával jár az óvodának.
Piroska János alpolgármester:
A berkenyei nemzetiségi óvodánál is változtatásokra lesz szükség?
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Berkenyén más a helyzet. Ott az óvoda után nemzetiségi iskolában tanulnak a gyerekek. Nógrádon csak
az óvodában tanulták a szlovák nemzetiségi nyelvet.
Piroska János alpolgármester:
Ez kinek a felelőssége volt?
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Valószínűleg a szülőknél nem volt rá igény.
Piroska János alpolgármester:
Most mondtad ki a lényeges dolgot: ha ez a kérelem úgy kerül a testület elé, hogy nincs rá igény a
településen és ezért kérik a határozat meghozatalát, akkor azt mondom, hogy van jogalapja. De azért,
mert valaki bizonyos munkafázisokat nem akar elvégezni, én azt nem tudom támogatni. Lehet, hogy most
a képviselő-testület egy átgondolatlan lépéssel keresztbe tesz egy olyan dolognak, ami a későbbiekben
más alapokra kell, hogy helyeződjön. Ha szükséges, a hiányzó dolgokhoz kérjenek anyagi vagy erkölcsi
segítséget, hogy itt egy működőképes rendszer legyen.
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Varga Zoltán alpolgármester:
A szakkör hogyan működne? Van pl 8 gyerek a csoportban, ebből 4 igényli, akkor velük foglalkoznak, a
többivel nem?
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Az óvodai nevelési rendnek nagyon szigorú követelményei vannak. Az intézmény rájött, hogy ezeket nem
tudja teljesíteni. Nem tudom, hogy a szakkört hogy csinálnák.
Piroska János alpolgármester:
Mielőtt döntünk, ezt jobban körbe kell járni. Most napoljuk el. Az intézményvezetőtől kérünk egy írásos
beszámolót arról, hogy eddig hogyan, milyen feltételekkel működött; ha nem volt szabályos, akkor miért
nem volt szabályos; milyen lépeseket tettek a szabálytalan működés megszüntetése érdekében; milyen
feltételek szükségesek a további működéshez és ezeket a feltételeket kinek a feladata megteremteni.
Informálódjunk olyan önkormányzatnál, ahol ez jól működik.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A Nemzetiségi Szlovák Önkormányzat tevékenységét vizsgálják, átnézik a jegyzőkönyveiket. Két
részből tevődik össze a támogatásuk: az egyik egy alaptámogatás, mely attól függ, hogy népszámláláskor
hányan vallották magukat szlovák nemzetiségűnek. Kapnak feladatalapú támogatást, aminek az összege
annak függvényében változik, hogy milyen tevékenységet folytatnak. Összességében jól végzik
munkájukat.
A testület egyhangúlag, 7 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbiak szerint döntött:
69/2018.(V.29.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete nem kíván döntést hozni az
Angyalvár Óvodánál folyó szlovák nyelvoktatás módosítása ügyében. A testület felkéri
az intézmény vezetőt, hogy a témában készítsen előterjesztést, amit a polgármester a
testület elé terjeszt.
Határidő: 2018. augusztus 31
Felelős: intézet vezető és polgármester
Napirend utáni hozzászólások:
Kareczki Csaba érdeklődő állampolgár:
A másik nagy problémám a közutak állapota, nem csak a településen belül, hanem máshol is. Ez
mindannyiunk közös, megoldásra váró problémája. Kérem a képviselő-testület és a polgármester asszony
segítségét, - hogy amennyiben Önök is úgy gondolják, hogy ez a probléma valós – próbáljunk tenni ez
ellen közösen.
Kareczki Csaba hosszasan fejti ki véleményét a közutak állapotára, a Nemzeti Közútkezelő hozzáállására
vonatkozóan. Nehezményezi továbbá az NHKV Zrt. módszerét is, miszerint a napokban behajtók járták a
település utcáit és be nem fizetett számlák összegét próbálták beszedni a lakóktól. Úgy gondolja, hogy ez
nagyon tisztességtelen módszer részükről.
Ezután ismertetésre került a témában küldött Zöld Híd Kft. által küldött tájékoztató.
20 óra 22 perckor Piroska János alpolgármester elhagyja az üléstermet.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Mi már többször jeleztük a problémát a Közútkezelőnek, de nem sok sikerrel jártunk.
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Kovács Ágnes képviselő:
Többen kérdezték már, hogy aki nem gázzal fűt, hanem fával, azoknak a rezsicsökkentésével
kapcsolatban kapott-e valamilyen tájékoztatást az önkormányzat?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Sajnos nem kaptunk semmilyen tájékoztatást, nem tudunk semmilyen regisztrációt fogadni. Tőlünk is
sokan kérdezik, hogy hogyan kaphatják meg az összeget.
Kelemen Gyuláné képviselő:
A tó-pályázattal kapcsolatban kérdezem, hogy hol tart az ügy?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Bekértünk még egy árajánlatot, amit elküldtem a pályázatírónak. Június végén van a pályázat
benyújtásának határideje.
Kovács Ágnes képviselő:
A szökőkutat is meg kellene csináltatni, ez nem megoldás, hogy szinte mindig rossz.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Többektől hallottam, hogy nagyon nagy a fű az óvodában, valamint a játszótérnek sincs gazdája. Kinek
kell a játszóteret gondozni? Jó lenne, ha a civil szervezetek kivénnének a részüket ezekből is,
összefogással mindent meg lehetne oldani. Ha az óvónő úgy látja, hogy a karbantartó munkájába nem fér
bele a fűnyírás, akkor vonjon be szülőket.
Kareczki Csaba érdeklődő állampolgár:
Sajnos nekem is nagyon kevés időm van, de megtiszteltetésnek éreztem, hogy dolgozhattam a vár
rendbetételéért. Köszönöm az önkormányzatnak, hogy a munka végeztével mindenkit megvendégelt.
Nagyon jólesett.
Miután egyéb kérdés, észrevétel nem volt, Szórágy Gyuláné polgármester megköszönte az aktív
részvételt és az ülést 21 órakor berekesztette.
k.m.f.
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