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

Nógrád Község Képviselő-testületének 2018. június 12-én, Nógrádon
megtartott rendkívüli üléséről.

Ülés helye:

Községháza Nógrád

Jelen vannak: Szórágy Gyuláné polgármester
Piroska János alpolgármester
Varga Zoltán alpolgármester
1 fő képviselő: Kovács Ágnes
Árpásné Schlenk Judit jegyző

Napirend:
1. Fűtési szerződések módosítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
2. Településképi Arculati Kézikönyv és a Településkép védelméről szóló rendelet elfogadása.
Előadó: Árpásné Schlenk Judit jegyző
3. Hittan tábor támogatása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
4. Turisztikai stratégia készítése
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
5. Egyebek
Napirend utáni hozzászólások
Hozott határozat: 70/2018.(VI.12.) – 74/2018.(VI.12.) képviselő-testületi határozat
Hozott rendelet volt: 6/2018.(VI.13.) önkormányzati rendelet a Településkép védelméről
Zárt ülés nem volt.
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Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Nógrád Község Képviselő-testületének 2018. június 12-én, Nógrádon
megtartott rendkívüli üléséről.

Ülés helye:

Községháza Nógrád

Jelen vannak: Szórágy Gyuláné polgármester
Piroska János alpolgármester
Varga Zoltán alpolgármester
1 fő képviselő: Kovács Ágnes
Árpásné Schlenk Judit jegyző
Szórágy Gyuláné polgármester üdvözölte az alpolgármestereket és a képviselő asszonyt. A jelenléti ív
alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, így azt 18 órakor megnyitotta. Tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy a rendkívüli ülést milyen okok miatt kellett összehívni, és javaslatot tett a napirendi
pontok megtárgyalására.
Az ismertetett napirendi pont megtárgyalásával a testület egyhangúlag egyetértett.
A polgármester javaslatot tett két jegyzőkönyv hitelesítőre Piroska János és Varga Zoltán
alpolgármesterek személyében. A javasolt személyeket kérdésre a testület egyhangúlag elfogadta.
Napirend:
1. Fűtési szerződések módosítása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
Felkerestünk egy ügyvédet a fűtési szerződések módosítása miatt. Ő tett egy ajánlatot az ügyvédi
munkadíjra vonatkozóan, melyet 500.000 Ft + Áfa összegben állapított meg. Erről kell most döntenünk,
valamint határozatot kell hoznia a testületnek arról is, hogy elinduljunk-e azon az úton, hogy
pereskedjünk a szolgáltatóval és az iskola fenntartójával a KLIK-kel. Két perre lesz szükség, egyszer a
szolgáltatóval, hogy módosítsa a szerződést, mivel az energetikai beruházás megtörtént, másodszor pedig
a KLIK-kel kell megegyezni, hogy az iskola fűtési szerződéseit vegye át. A szakvéleményeket átnéztük,
az ügyvéd útmutatása alapján olyan döntéseket kell meghoznunk, miszerint közöljük, hogy a fűtési
számlákból mennyit fizetünk ki, és visszaküldjük módosításra a számlákat a szolgáltatónak. Az ülést
megelőzően készítettünk jegyző asszonnyal számításokat.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Cserepes Tibor, a szakvélemények elkészítője azt mondja, hogy a csökkentés mértéke 40%, tehát 60% a
kifizetendő. A fogyasztás függ az időjárástól, a fűtés időtartamától is. A 2015/2016-os fűtési idényre
kifizettünk 40%-ot, tehát ott 20% különbözet van még. Ez 585.595 Ft.
Két teljes fűtési idényt vettünk figyelembe a számításnál. Ha a 60%-ot vesszük, akkor az 2.099.688 Ft
fűtési idényenként, összesen tehát 4.784.000 Ft, amit ki kellene még fizetnünk.
A jegyző ezután ismerteti a testülettel, hogy az ügyvéd tanácsára mi az, amit el kellene fogadnia a
testületnek és határozatot hoznia róla.
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Piroska János alpolgármester:
Jó lenne, ha ezt megértené és elfogadná a szolgáltató, mert akkor talán nem kellene pereskedni.
Tehát küldenénk a szolgáltatónak egy testületi határozatot erről a helyzetről és megvárnánk, hogy ő mit
reagál erre?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Igen.
Piroska János alpolgármester:
Ha 40%-os csökkentéssel számolunk, alá tudjuk támasztani, mert a pályázatnak is a csökkentés volt a
lényege. A szakértő igazolta is a csökkentést.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Első lépésben azt kellene megtudni, hogy elfogadja-e a szolgáltató ezt, vagy sem.
Piroska János alpolgármester:
Írjuk meg a szolgáltatónak, hogy a testület a döntését a pályázatban foglaltakkal összhangban- amelyet a
szakértő is megerősített – hozta meg.
Varga Zoltán alpolgármester:
Az jutott eszembe, hogy vajon nem indítunk-e el ezzel valamilyen lavinát? Mi van, ha azt mondja a
szolgáltató, hogy rendben, legyen így, de akkor az egyéb ügyben fennálló tartozásunkat záros határidőn
belül rendezzük.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Erre sajnos van esély.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Itt van még a KLIK-kel való hadakozás is, hiszen 2013-ban a jogszabály erejénél fogva át kellett volna
venniük az iskola fűtését is.
Piroska János alpolgármester:
Ha az ügyvéd úr megírja majd a KLIK-nek a levelet, remélhetőleg elgondolkodnak azon, hogy
mulasztottak.
A testület egyhangúlag, 4 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a perindításra, az
ügyvédi meghatalmazásra és az ügyvédi munkadíjra tett ajánlatot, és a következő határozat született:
70/2018.(VI.12.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Kalló János Márk ügyvédet
megbízza, hogy adjon be keresetet és képviselje az önkormányzatot az alábbi
ügyekben:
A) Angyalvár Óvoda Nógrád fűtési szerződésnek energetikai korszerűsítés miatti
beruházással kapcsolatos módosítása.
B) A Hesz Mihály Általános Iskola fűtésével kapcsolatban a fenntartó, illetve
tankerület által történő szerződéskötés és költségviselés.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében az
ügyvéddel a megbízási szerződést 500.000 Ft + ÁFA összegben kösse meg.
A felmerült költségeket a tartalék keretből kell fedezni.
Testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon és
arról a testületnek számoljon be.
Határidő: azonnal és értelemszerű
Felelős: polgármester
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Ezzel egyidejűleg a testület egyhangúlag, 4 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
71/2018.(VI.12.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Angyalvár Óvoda fűtési
szerződésének módosítását többször kezdeményezte a szolgáltatónál, de az nem
vezetett eredményre.
Az önkormányzat a 2015-ben végrehajtott energiamegtakarítást eredményező
beruházás miatt kérte a szolgáltatóval a szerződés módosítását. A képviselő-testület
felhatalmazása alapján a polgármester szakember segítségét vette igénybe. Az
elkészült szakvélemény (hőtechnikai számítás) alapján a szerződésben foglalt
költségek 40%-al történő csökkentése reális.
A testület a fentieket figyelembe véve az alábbiak szerint dönt:
A 2015-2016 fűtési idény szerződés szerinti összege 2.755.493 + ÁFA= 3.499.476
Ebből kifizetésre került 40% azaz 1.171.190 Ft, fizetendő még 40-60% közötti
különbözet azaz 585.595 Ft
A 2016-2017 fűtési idény szerződés szerinti összege 2.755.493 + ÁFA= 3.499.476
elismert 60%-a azaz 2.099.688 Ft.
A 2017-2018 fűtési idény szerződés szerinti összege 2.755.493 + ÁFA= 3.499.476
elismert 60%-a azaz 2.099.688 Ft.
Kifizetendő összes költség: 4.784.971 Ft.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a szolgáltatóval közölje.
Felkéri továbbá a pénzügyi ügyintézőt, hogy a fenti időszakra beérkezett számlákat
küldje vissza a szolgáltatónak, hogy a számlákat javítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester és Mlinárcsek Márta Éva pénzügyi ügyintéző
2. Településképi Arculati Kézikönyv és a Településkép védelméről szóló rendelet elfogadása.
Írásbeli előterjesztés csatolva.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
A képviselő-testület már több alkalommal tárgyalta az anyagot.
megtörténtek. A főépítésztől olyan információt kaptunk, hogy
elfogadhatja. A testületnek egyrészt határozattal kell elfogadni a
alkotnia a településkép védelméről és ezzel egyidejűleg módosítani
szóló rendeletet, mert onnan bizonyos rendelkezéseket törölni kell.

A szükséges véleményezések is
az anyagot a képviselő-testület
TAK-ot, másrészt rendeletet kell
kell a Helyi Építési Szabályzatról

A jegyző kérte a képviselőket, hogy a megküldött anyagot fogadják el.
A testület először a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról hozott határozatot egyhangúlag, 4
igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbiak szerint:
72/2018.(VI.12.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztésnek
megfelelő tartalommal elfogadja a Településképi Arculati Kézikönyvet.
A testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon annak nyilvánosságra
hozataláról és betartásáról.
Határidő:.azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester
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A polgármester ezután szavazásra tette fel, hogy a képviselő-testület elfogadja-e az előterjesztésnek
megfelelően a településkép védelméről szóló rendelettervezetet.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a
rendelettervezetet és ezzel megalkotta a Településkép védelméről szóló 6/2018.(VI.13.) rendeletét.
Rendelet és tervezet szó szerint megegyezik.
Rendelet 1 példánya a jegyzőkönyvhöz csatolva.

3. Hittan tábor támogatása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
Győry-Fáy Csaba atyától érkezett egy megkeresés, melyben kéri anyagi hozzájárulásunkat a nyári
hittantábor étkezésének biztosításához.
Varga Zoltán alpolgármester:
Mennyi pénzre lenne szükségük?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Pontosan nem tudjuk.
Piroska János alpolgármester:
Szeretnék 1 havi tiszteletdíjat felajánlani erre a célra.
Kovács Ágnes képviselő:
2 havi tiszteletdíjjal én is szeretnék hozzájárulni a tábor működéséhez.
Varga Zoltán alpolgármester:
Én is lemondok 1 havi tiszteletdíjról a táborozók étkezésének biztosítására.
73/2018.(VI.12.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete engedélyezi, hogy a
képviselők által lemondott képviselői tiszteletdíjak (járulékkal növelt összegben) a
hittantábor működésének támogatására kerüljenek felhasználásra:
Kovács Ágnes
Piroska János
Varga Zoltán

2 havi
1 havi
1 havi

54.074 Ft
27.037 Ft
27.037 Ft

Összesen:

4 havi

108.148 Ft

Képviselő-testületi tiszteletdíj lemondás összesen: 4 havi: 108.148 Ft
A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon, a
felhasználásról számoljon be és az átcsoportosításról intézkedjen.
Határidő:.azonnal és 2019. február 28.
Felelős: polgármester
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4. Turisztikai stratégia készítése
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
Dancs úr küldött egy új megbízási szerződést. Elmondása szerint a környéken sikerült neki még két
önkormányzatot bevonni a turisztikai stratégia elkészítésébe, így nekünk 1.500.000 Ft-ért készítené el a
tervet. Szüksége lenne egy olyan emberre, akivel tarthatná a kapcsolatot ez ügyben. A Nógrád Megyei
Kulturális Intézet most közölte velünk, hogy megszűnik a kulturális közfoglalkoztatás, tehát rájuk már
nem tudom bízni ezt a munkát.
Piroska János alpolgármester:
Szerintem ezt egyelőre halasszuk el, elég megfoghatatlan ennek az eredménye is számomra.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Közlöm Dancs úrral, hogy nem vetjük el véglegesen a dolgot, de jelenleg ezt nem tudjuk vállalni.
74/2018.(VI.12.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzat Képviselő-testülete anyagi fedezet híján nem tudja
elfogadni Dancs Zoltán turisztikai stratégia készítésére vonatkozó árajánlatát.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntést az ajánlatot adóval közölje.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5. Egyebek
-

Meghívó ballagásra, tanévzáróra

Szórágy Gyuláné polgármester:
A Hesz Mihály Általános Iskola igazgatója hívott meg bennünket a ballagásra, valamint a tanévzáró
ünnepségre.
Kovács Ágnes képviselő:
Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy padokat kérjek kölcsön a ballagásra. Valakit küldünk majd, aki el
tudja azokat szállítani az iskolába.
Napirend utáni hozzászólások:
Varga Zoltán alpolgármester:
A Futapest rendezvény is június 16-án kerül megrendezésre. A szervezővel korábban már beszéltünk
arról, hogy jelezze a polgárőröknek, ha szüksége lenne irányítókra azoknál a kereszteződéseknél, ahol a
futók eltévedhetnek. Szívesen segítünk, hogy ne utána kelljen keresni az eltűnt személyeket. Fel kellene
venni vele a kapcsolatot és megkérdezni tőle, hogy hány főre lenne ehhez szüksége.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Rendben, megkeresem őt ez ügyben.
Kovács Ágnes képviselő:
A napokban részt vett az iskolából néhány diák és pedagógus Balassagyarmaton a megyei díjkiosztó
ünnepségen, ahol elmondták, hogy a Hesz Mihály Általános Iskola érte el a Balassagyarmati
Tankerületben a legjobb eredményt a Pedagógiai Intézet által kiírt versenyeken. Nagyon büszkék
vagyunk!
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Gratulálunk! Ez nagyon szép eredmény.
Kovács Ágnes képviselő:
Az iskolai pályázatról lehet már tudni valamit?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Semmit, azóta nincs hír. A várral kapcsolatban sem kaptunk új információt, és a tó-pályázattal sem
jutottunk előrébb.
Miután egyéb kérdés, észrevétel nem volt, Szórágy Gyuláné polgármester megköszönte az aktív
részvételt és az ülést 18 óra 56 perckor berekesztette.

k.m.f.

Szórágy Gyuláné
polgármester

Piroska János
jegyzőkönyv hitelesítő

Árpásné Schlenk Judit
jegyző

Varga Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő
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