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Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

 

6. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 

Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én 

megtartott  ülésről. 

 

 

Jelen vannak:  Radvánszky Judit  polgármester 

  Hódosi Tamás  alpolgármester 

  Oláh Ernő   alpolgármester  

                          Balla Péter   képviselő 

                          Kereszti Márta   jegyző 

                          Molnár Lászlóné             jegyzőkönyv-vezető 

      

 

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

megnyitja. Szilágyi Szilárd képviselő igazolatlanul van távol. 

 

A testület egyhangú 4 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 

 

1./ Beszámoló az Óvoda működéséről, az óvodai nevelési és gazdálkodási 

tevékenységéről, az óvodai étkeztetés tapasztalatairól, valamint a 2014/2015 nevelési 

év előkészületeiről, a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatról. 

  Előterjesztő: Radvánszky Judit polgármester, Óvodavezető 

 

     

2./ 2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának igénylése 

  Előterjesztő: Radvánszky Judit polgármester 

 

 

3./ Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése 

  Előterjesztő: Radvánszky Judit polgármester 

 

 

4./ Falunapi rendezvény előkészítése 

            Előterjesztő: Radvánszky Judit polgármester     

 

 

5./ Egyebek 
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Napirendek tárgyalása: 

 

1./Napirend: Beszámoló az Óvoda működéséről, az óvodai nevelési és gazdálkodási 

tevékenységéről, az óvodai étkeztetés tapasztalatairól, valamint a 2014/2015 nevelési év 

előkészületeiről, a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatról. 

 

        Írásos anyag a meghívó mellékletét képezte. (I. számú melléklet) 

 

Futó Béláné megbízott óvodai vezető:  

A beszámolót nem kívánja kiegészíteni, a közmunkások segítséget kéri az óvoda felújításánál. 

 

Radvánszky Judit polgármester:  

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

önkormányzat és az óvoda között. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A Képviselő-testület  egyhangú 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta 

 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

38/2015.(VI.29.) határozata 

 

                              A képviselő-testület a Óvoda működéséről, az óvodai nevelési és   

                              gazdálkodási tevékenységéről, az óvodai étkeztetés tapasztalatairól,           

                              valamint a 2014/2015 nevelési év előkészületeiről, a nyári szünetben    

                        elvégzendő karbantartási, felújítási feladatról szóló beszámolót a I.  

                        számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja 

 

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

 

                              Határidő: értelemszerű 

                              Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 2./ Napirend: 2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának igénylése 

 

Radvánszky Judit polgármester: 

Tájékoztatja a testületet a támogatási feltételekről.  

 

Kérdés ,észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A Képviselő-testület  egyhangú 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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                              Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

39/2015.(VI.29.) határozata 

 

 

 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat képviselő-testülete döntött abban,    

hogy  2015. évre vonatkozóan a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás   

ráfordításainak csökkentésére támogatási kérelmet kíván benyújtani. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet  

pályázathoz szükséges mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására.  

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Radvánszky Judit polgármester 

 

3./ Napirend:  Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése 

 

   

Radvánszky Judit polgármester: 

Tájékoztatja a testületet a támogatással kapcsolatban. 

 

Kérdés ,észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A Képviselő-testület  egyhangú 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

40/2015.(VI.29.) határozata 

 

 

 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat képviselő-testülete döntött abban,    

hogy  közművelődési érdekeltségnövelő támogatási kérelmet kíván  

benyújtani.  

 

A pályázathoz 100.000.- Ft. önerőt biztosít.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem  

benyújtásához szükséges mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására.  

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Radvánszky Judit polgármester 

 

 

 



 4 

 

 

 

4./Napirend:  Falunapi rendezvény előkészítése     

 

Radvánszky Judit polgármester: 

Az alábbi tájékoztatást adja a  falunapi rendezvény lebonyolításával kapcsolatban: 

- 2015. augusztus 1-én lesz 

- sztárvendégek: Kaczor Feri és Bódi Csaba 

- a lakosság ebédet kap, Hódosi Tamásék főznek  

 

 

5./Napirend: Egyebek 

 

5.1 EGTC csatlakozás megerősítése és megalakulásához költségek viselése 

 

      Radvánszky Judit polgármester ismerteti az ügy előzményeit, majd tájékoztatja a testületet, 

mivel az EGTC bejegyzését Szlovákiába is jóvá kell hagyatni ezért ezzel egy kellő 

szakértelemmel rendelkező ügyvédre lenne szükség az Alapszabály és az Egyezmény 

elkészítéséhez. A munkát egy miskolci ügyvéd 1.500.000,- Ft + Áfa megbízási díj fejében 

vállalná el, ő már több ilyen egyezményt készített. A szerződés a Ludányhalászi 

Önkormányzattal kerülne megkötésre, ezért az önkormányzatokra a lakosságszám arányában 

jutó megbízási dijat - ami Nógrádszakál település esetében kb. 60.000,- Ft – előre át kell 

utalni Ludányhalászi Községi Önkormányzatának. 

 

Kérdés ,észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A Képviselő-testület  egyhangú 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

42/2015.(VI.29.) határozata 

 

 

                              Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti  

      belépési szándékát az Ipolyvölgye Korlátolt Felelősségű Európai    

      Együttműködési Csoportosulásába. 

 

A képviselő-testület egyetért az alapító dokumentumok elkészítésére illetve 

az illetékes hatóságoknál történő bejegyeztetésére előirányzott 1.500.000,- 

Ft + ÁFA ügyvédi munkadíjjal és vállalja, hogy a Nógrádszakál 

Önkormányzatra lakosságszám arányában kiszámított összeget előre 

megtéríti a megbízási szerződést megkötő Ludányhalászi 

Önkormányzatnak. 

                              A testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket  

                               tegye meg. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Radvánszky Judit polgármester 
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5.2 BSZV Kft. tulajdonát képező ingatlanok megvásárlása 

 

Radvánszky Judit polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a BSZV Kft. az 

önkormányzatnak 1,- Ft vételárért felajánlotta megvásárlásra a  Nógrádszakál 083 és 280 

hrsz-ú ingatlanokat. 

 

Kérdés ,észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A Képviselő-testület  egyhangú 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

                       

                        Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

43/2015. (VI. 29.) határozata 

 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy  

döntött, hogy a B.SZ.V. Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi  

KFT. (3187 Nógrádszakál, Rákóczi út 18.) tulajdonát képező  

Nógrádszakál 083 hrsz alatt felvett ipartelep megnevezésű ingatlant  

és a Nógrádszakál 280 hrsz.  alatt felvett major megnevezésű  

ingatlant 1.- Ft, azaz egy Ft. vételárért megvásárolja. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés  

aláírására és az adásvétel lebonyolítására. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Radvánszky Judit polgármester 

 

 

 

 

 

 

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

 

                                                             K.m.f. 

 

         Radvánszky Judit                                                  Kereszti Márta 

             polgármester                                                          jegyző 

 

 

 


