
 1 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

 

5. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 

Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-án 

megtartott  ülésről. 

 

 

Jelen vannak:  Radvánszky Judit  polgármester 

  Hódosi Tamás  alpolgármester 

  Oláh Ernő   alpolgármester  

                          Kereszti Márta   jegyző 

                          Valach Jánosné  pü.főmunkatárs  

                          Molnár Lászlóné             jegyzőkönyv-vezető 

     Németh Klaudia  gyerekház-vezető 

    Tóth Szabolcs  Szécsényi RK. 

    Percze Balázsné     családgondozó 

    Déska Beáta              családsegítő 

 

Radvánszky Judit üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy az  ülés határozatképes, azt 

megnyitja. Szilágyi Szilárd és Balla Péter képviselők igazoltan vannak távol. 

A testület egyhangú 3 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 

 

 

1./    Beszámoló a Rendőrkapitányság közbiztonság megszilárdítása érdekében 

        végzett 2014. évi tevékenységéről 
     Előterjesztő: Szécsény Város Rendőrkapitánysága 

 

2./ a)Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről 

szóló tájékoztató, 

b)  Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló 

     Előterjesztő: Kirendeltség-vezető 

 

3./ Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2014.évi munkájáról 

Előterjesztő: intézményvezető 

 

4./ Beszámoló a Családsegítő Szolgálat 2014.évi munkájáról 

     Előterjesztő: intézményvezető 

 

5./ Beszámoló a 2014.évi gyámügyi igazgatási tevékenységről 

     Előterjesztő: Kereszti Márta jegyző 

 

6./Beszámoló a Gyerekház  2014.évi munkájáról 

    Előterjesztő: intézményvezető 
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7./ Az önkormányzat 2015-2019. évi gazdasági programja 

     Előterjesztő: Radvánszky Judit polgármester 

 

8./ Egyebek 
 

Napirendek tárgyalása: 

 

1./Napirend: Beszámoló a Rendőrkapitányság közbiztonság megszilárdítása 

érdekében végzett 2014. évi tevékenységérő 
        Írásos anyag a meghívó mellékletét képezte. (I. számú melléklet) 

 

Tóth Szabolcs rendőr őrnagy: 

A Rendőrségi törvényben foglalt kötelezettségemnek teszek eleget, amikor tájékoztatom 

Önöket a Szécsényi Rendőrkapitányság 2014. évben végzett tevékenységéről, illetve a község 

közbiztonságáról. 

 

2014-ben is tevékenységünk egyértelműen arra irányult, hogy növeljük az állampolgárok 

biztonságérzetét, segítséget nyújtsunk a biztonságos közlekedési feltételek megteremtésében, 

a bűncselekményeket elősegítő okok, körülmények feltárásában, azok megszüntetésében. 

 

A fentieken kívül a rendőrségbe vetett bizalom és emberekkel minél szélesebb körű kapcsolat 

kialakításában is fontos szerepet kaptunk, mint körzeti megbízottak, mert a város mellett a 

kisebb településeken is, fontos munka hárul ránk a mindennapi kommunikációban az 

állampolgárok a társadalmi szervezetek a társhatóságok és a rendőrség között. 

 

Nógrádszakál községben a Szécsényi Rendőrkapitányság látja el a közbiztonság 

fenntartásával kapcsolatos rendőri feladatokat. 

 

Radvánszky Judit polgármester:  

Megköszöni az együttműködést és kéri továbbra is legyen ilyen jó a kapcsolat az 

önkormányzat és a Rendőrkapitányság között. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A Képviselő-testület  egyhangú 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta 

 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

29/2015.(V.26.) határozata 

 

                              A képviselő-testület a Rendőrkapitányság közbiztonság             

                              megszilárdítása érdekében végzett 2014. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót a I. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja 

                                           

                              A testület megbízza a polgármestert , hogy döntéséről az érintettet értesítse. 

 

                              Határidő: értelemszerű 

                              Felelős: polgármester 
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 2./ a) Napirend: Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi 

tevékenységéről  szóló tájékoztató 
 Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (II. sz. melléklet) 
 

Kérdés ,észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A Képviselő-testület  egyhangú 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta 

 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

30/2015.(V.26.) határozata 

 

                              A képviselő-testület a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi     

                             Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót a II. számú   

                             melléklet szerint tudomásul veszi. 

                         

                                   
                                           

                              Határidő: értelemszerű 

                              Felelős: polgármester 

 

2./ b) Napirend: Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi       

     tevékenységéről szóló beszámoló 
           Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (III. sz. melléklet) 

 

Kérdés ,észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A Képviselő-testület  egyhangú 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta 

 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

31/2015.(V.26.) határozata 

 

                       A képviselő-testület a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-  

                       parancsnokság 2014. évi    tevékenységéről szóló beszámolót a III.  

                       számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja 
                                           

                              A testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az érintetett értesítse. 

 

                              Határidő: értelemszerű 

                              Felelős: polgármester 
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3./Napirend: Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2014.évi munkájáról 
Írásos anyag a meghívó mellékletét képezte. (IV. számú melléklet) 

 

Kérdés ,észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A Képviselő-testület  egyhangú 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

32/2015.(V.26.) határozata 

 

                       A képviselő-testület  a Gyermekjóléti Szolgálat 2014.évi     

                       munkájáról szóló beszámolót a IV. számú melléklet szerinti tartalommal  

                       elfogadja 

                               

                              A testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az érintetett értesítse. 

             

                              Határidő: értelemszerű 

                              Felelős: polgármester 

 

4./Napirend: Beszámoló a Családsegítő Szolgálat 2014.évi munkájáról 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva V. sz. melléklet 

 

Kérdés ,észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A Képviselő-testület  egyhangú 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

33/2015.(V.26.) határozata 

 

                       A képviselő-testület  a Családsegítő Szolgálat 2014.évi     

                       munkájáról szóló beszámolót a V. számú melléklet szerinti tartalommal  

                       elfogadja 

                                           

                              A testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az érintettet értesítse. 

 

                              Határidő: értelemszerű 

                              Felelős: polgármester 

 

 

 

5./ Napirend: Beszámoló a 2014.évi gyámügyi igazgatási tevékenységről 
Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (VI. sz. melléklet) 

 

Kereszti Márta jegyző 
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(a továbbiakban: Gyvt.) 96.§ (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat és állam 

fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a 

külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az 

értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást 

követően – meg kell küldeni a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatalának, mint illetékes gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés 

kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési 

önkormányzat, illetve állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében 

kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság 

javaslatait, és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja azt. 
 

Kérdés ,észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő-testület egyhangú 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

34/2015.(V.26.) határozata 

 

                       A képviselő-testület  a 2014. évi gyámügyi igazgatási tevékenységről      
                       szóló beszámolót a VI. számú  melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

                              

                              A testület megbízza a jegyzőt, hogy döntéséről az érintettet értesítse.               

                               

                              Határidő: értelemszerű 

                              Felelős: jegyző 

 

 

 

6./Napirend: Beszámoló a Gyerekház  2014.évi munkájáról 
Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (VII. sz. melléklet) 

 

 

Kérdés ,észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő-testület egyhangú 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

35/2015.(V.26.) határozata 

 

                       A képviselő-testület  a Gyerekház 2014. évi munkájáról szóló    

                       beszámolót a VII. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

                                

                              A testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az érintettet értesítse.              

                               

                              Határidő: értelemszerű 

                              Felelős: polgármester 

 

7.Napirend: Az önkormányzat 2015-2019. évi gazdasági programja 
 Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (VIII. sz. melléklet) 

 

Kérdés ,észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő-testület egyhangú 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

 

 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

36/2015.(V.26.) határozata 

 

                       A képviselő-testület  az önkormányzat 2015-2019 évi gazdasági  

                        programját a VIII. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

                                           

                             A testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a programban foglaltak  

                             figyelemmel kisérésére és a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével azok  

                             végrehajtására.  

                              

                              Határidő: értelemszerű 

                              Felelős: polgármester 

 

 

8. Egyebek 

8.1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás 

 

Radvánszky Judit polgármester: 

Tájékoztatja a testületet a pályázati kiírásról és javaslatot tesz a Rózsadomb út és a 

ráróspusztai Hóvirág út felújítására illetve az orvosi rendelő akadálymentesítésére, 

felújítására. 

 

Kérdés ,észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő-testület egyhangú 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

37/2015.(V.26.) határozata 

 

 

 

1. Nógrádszakál Község Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a   

 helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartási miniszter által  

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt  

pályázat benyújtására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

A fejlesztés megvalósulási helyei:  

 1. Nógrádszakál, Madách út 18. (hrsz: 53 orvosi rendelő) 

 2. Nógrádszakál, Rózsadomb út (hrsz: 413), Ráróspuszta Hóvirág     

               2019/10 hrsz 
 

A fejlesztés forrásösszetétele: 

 

Fejlesztési cél Fejlesztés 

összköltsége (Ft) 

Igényelt támogatás 

(Ft) 

Önerő                      

(Ft) 

Orvosi rendelő felújítása 31.392.669 29.823.036 1.569.633 

Hóvirág út és 

Rózsadomb út felújítása 

  6.688.576   5.685.290 1.003.286 

Összesen 38.081.245 35.508.326 2.572.919 

 

Határidő: 2015. június 9. 

Felelős: Radvánszky Judit, polgármester 

 

  2. A Képviselő-testület az 1. pontban megjelölt fejlesztésekhez szükséges  

   önerőt a 2015. évi költségvetésben biztosítja. 

 

Határidő: 2015. június 9. 

Felelős: Radvánszky Judit, polgármester 

 

 

 

 

Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem lévén a polgármester az ülést bezárta. 

 

                                                             K.m.f. 

 

         Radvánszky Judit                                                  Kereszti Márta 

             polgármester                                                          jegyző 
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