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Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

 

9. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 

Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-

án megtartott  ülésről. 

 

 

Jelen vannak:  Radvánszky Judit  polgármester 

  Hódosi Tamás  alpolgármester 

  Oláh Ernő   alpolgármester  

                          Kereszti Márta   jegyző 

                          Molnár Lászlóné            jegyzőkönyv-vezető 

      

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

megnyitja. Tájékoztatja a testületet, hogy Balla Péter képviselő igazoltan van távol, Szilágyi 

Szilárd képviselő magán jellegű elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni az ülésen. Kéri, 

hogy a Nógrádszakál, Madách út 12. szám alatti ingatlan helyi védelem alá vételének 

kezdeményezését  a napirendi pontok végén tárgyalják, mivel a vendégek jeleztek, hogy késni 

fognak. 

 

 

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

 

 

 

1./ A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015. 

(II.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
      Előterjesztő: Kereszti Márta jegyző 

 

2./ Kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól rendeletalkotás 

      Előterjesztő: Kereszti Márta jegyző 

 

3./ A helyi adóról szóló 1/2014.(II.06.)  önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

      Előterjesztő: Kereszti Márta jegyző 

 

4./ A  talajterhelési díjról szóló  8/2013.(VIII.15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

      Előterjesztő: Kereszti Márta jegyző 

 

5./ a) Tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt 

támogatásokról  

     b) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása 

     c) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítése  

  Előterjesztő: Radvánszky Judit  polgármester 
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6./  Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat  2016.évi 

fordulójához csatlakozás 

      Előterjesztő: Radvánszky Judit polgármester 

 

7./  Pályázat a települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó 

támogatásra 

Előterjesztő : Radvánszky Judit  polgármester 

 

 

8./  A Nógrádszakál, Madách út 12. szám alatti ingatlan helyi védelem alá vételének 

kezdeményezése 

Előterjesztő: Radvánszky Judit  polgármester 

 

9././  Egyebek 

 

 

Napirendek tárgyalása: 

 

 

1./A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 

    3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
    Írásos anyag a meghívó mellékletét képezte (I-II. számú melléklete) 

 

Kereszti Márta jegyző: 

Nógrádszakál Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) felhatalmazása alapján 

20/2013.(XII.17.) számon önkormányzati rendeletet alkotott a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátások helyi szabályaira vonatkozóan (továbbiakban: Rendelet). 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásáért 

felelős államtitkárának a szociális ellátások helyi szabályozásával kapcsolatos szakmai 

álláspontja alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal elvégezte a helyi szociális rendeletek 

felülvizsgálatát. A Kormányhivatal a felülvizsgálat során több jogszabálysértő, illetve 

aggályos rendelkezéssel találkozott a települési támogatások jogosultsági feltételei körében. 

 

Az Szt. a települési támogatás jogosultsági feltételei tekintetében nem tartalmaz korlátozást. A 

törvény által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles 

nyújtani. 

 

 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A testület a javaslattal egyetértett és egyhangú  3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
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                                          Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

                                          Képviselő-testületének 

                                          9/2015.(IX. 29.) rendelete 

                                

           A Képviselő-testület a szociális igazgatásról és a szociális ellátások 

           helyi szabályozásáról a II. sz. melléklet szerinti rendeletet alkotja. 

 

                                          Határidő: értelemszerű 

                                          Felelős: polgármester 

 

2./ Kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól rendeletalkotás 

      Írásos anyag a meghívó mellékletét képezte (III-IV. számú melléklete) 

 

Kereszti Márta jegyző: 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 109. § (6) 

bekezdése az alábbi rendelkezést tartalmazza: 

 

„Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a kiadások 

készpénzben történő teljesítésének eseteit.” 

 

Az elfogadandó szabályozás hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa fenntartott 

intézményekre. 

Cél a készpénzes kifizetések visszaszorítása. Ennek érdekében a rendelet-tervezet tételes 

felsorolásokat tartalmaz, hiszen az Áht. 85. §-ában megfogalmazottak szerint a kiadások 

teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. 

 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A testület a javaslattal egyetértett és egyhangú  3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

                                          

                                          Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

                                          Képviselő-testületének 

                                          10/2015.(IX. 29.) rendelete 

                                

           A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének          

           szabályairól a IV. sz. melléklet szerinti rendeletet alkotja. 

 

                                          Határidő: értelemszerű 

                                          Felelős: polgármester 
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3./ A helyi adóról szóló 1/2014.(II.06.)  önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

      Írásos anyag a meghívó mellékletét képezte (V-VI. számú melléklete) 

 

Kereszti Márta jegyző: 

 

A helyi önkormányzat adóztatási tevékenységét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 

(továbbiakban: Htv.) alapján és keretei között megalkotott helyi rendelet alapján végezheti. 

Az adózás eljárási kérdéseit az adózás rendjéről szóló törvény (továbbiakba: Art.) 

szabályozza. 

A Htv. felhatalmazás és rendelkezései szerint a települési önkormányzat rendelettel az 

illetékességi területén helyi adókat vezethet be. Az önkormányzat tehát jogosult, de nem 

köteles helyi adót működtetni. Amennyiben az önkormányzat az adóztatás mellett dönt, azaz 

él azzal a törvényes jogával, hogy helyi adónemet vezet be, akkor önkormányzati rendeletet, 

azaz jogszabályt alkot. Az önkormányzat adórendelet alkotásakor azt a módszert kell 

alkalmazni, hogy az önkormányzati adórendelet kizárólag csak azokat a rendelkezéseket 

tartalmazza, amelyek a meghatározott adónem bevezetéséhez elengedhetetlenül szükségesek. 

Ennek megfelelően a rendeletnek elégséges tartalmaznia az adott adónem bevezetéséről való 

döntést, az adó mértékét, valamint a rendelet hatálybalépésének napját. Amennyiben az 

önkormányzat a törvényi kedvezményeket, mentességet önkormányzati kedvezményekkel, 

mentességekkel kívánja bővíteni, akkor értelemszerűen erről is adórendeletben kell 

rendelkezni. 

Természetesen a magas szintű jogszabály rendelkezései akkor is érvényesek, ha azt az 

alacsonyabb szintű jogszabály (önkormányzati rendelet) nem veszi át, és nem ismétli meg. 

A Htv. minden adó esetén meghatározza az adókötelezettség alá vont adó tárgyakat azt az 

önkormányzat nem bővítheti és nem is szűkítheti le. 

A jelenleg hatályos önkormányzati rendeletünk nem felel meg ennek a törvényi 

szabályozásnak, így felülvizsgálata szükséges. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A testület a javaslattal egyetértett és egyhangú  3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

                                          Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

                                          Képviselő-testületének 

                                          11/2015.(IX. 29.) rendelete 

                                

           A Képviselő-testület a helyi adókról a VI. sz. melléklet szerinti  

           rendeletet alkotja. 

 

                                          Határidő: értelemszerű 

                                          Felelős: polgármester 
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4./ A  talajterhelési díjról szóló  8/2013.(VIII.15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

      Írásos anyag a meghívó mellékletét képezte (VII-VIII. számú melléklete) 

 

Kereszti Márta jegyző: 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ezzel összefüggésben a 

talajterhelési díjról szóló 10/2013. (VIII.15.) önkormányzati rendeletben már rendelkezett. 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal 2015. évi munkaterve szerint törvényességi szempontból 

felülvizsgálják a települési önkormányzatok talajterhelési díj megállapításáról szóló 

önkormányzati rendeleteit. A kormányhivatal által előzetesen megküldött vizsgálati 

szempontok, valamint a velük folytatott konzultáció adatai alapján hatályos rendeletünk nem 

igazodik megfelelően a Ktd. rendelkezéseihez, ezért szükséges annak felülvizsgálata az 

alábbiak alapján: 

 az eljárási szabályoknál felesleges a 4. § (2) bekezdése (az önkormányzat adóhatóság 

látja el...) 

 a rendelethez mellékletként kell csatolni a bevallási formanyomtatványt, amelyre a 

rendeletben hivatkozni kell, és amely tartalmát tekintve meg kell, hogy egyezzen a 

35/2008. (XII.31.) PM rendelet 9. számú mellékletével, és ezt az önkormányzat csak a 

díjmentesség díjkedvezmény vonatkozásában egészítheti ki, illetve ezzel ki kell 

egészíteni a bevallási nyomtatvány, ezért nincs szükség külön nyilatkozatra a 

mentesség igénybevételéhez. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A testület a javaslattal egyetértett és egyhangú  3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

                                          Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

                                          Képviselő-testületének 

                                          12/2015.(IX. 29.) rendelete 

                                

           A Képviselő-testület a  talajterhelési díjról szóló  8/2013.(VIII.15.)     

           önkormányzati rendelet módosítására  a VIII. sz. melléklet szerinti  

           rendeletet alkotja. 

 

                                          Határidő: értelemszerű 

                                          Felelős: polgármester 

 

5./ a) Tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt 

támogatásokról  

     b) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása 

     c) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítése 

Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezte (IX-XI. számú melléklete) 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A testület a javaslattal egyetértett és egyhangú  3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 



 6 

 

 
Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

13/2015.(IX.29) rendelete 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

többször módosított 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet 

módosítására a X. sz. melléklet szerinti rendeletet alkotja. 

 

Felelős: Radvánszky Judit polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

A testület a javaslattal egyetértett és egyhangú  3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

49/2015.(IX.28) határozat 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. 

félévi teljesítéséről szóló tájékoztatást a XI. sz. melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Radvánszky Judit polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

6./  Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat  2016. évi 

fordulójához csatlakozás 

      Írásos anyag a meghívó mellékletét képezte (XII. számú melléklete) 

 

Radvánszky Judit polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzatok számára a Bursa Hungarica 

Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes. Az Önkormányzat abban az esetben 

csatlakozhat az ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához, ha csatlakozási szándékára – amely 

egyben az elektronikus pályázati rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja – 

vonatkozó nyilatkozatot a pályázati felhívásban megadott határidőig benyújtja az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő részére. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A testület a javaslattal egyetértett és egyhangú  3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

50/2015.(IX.28) határozat 

 

 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz 

arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 

hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 

támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához. 

Nógrádszakál Községi Önkormányzata felsőoktatási hallgatók számára, 

valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójának 

Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, 

hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által 

nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az 

Általános Szerződési feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi 

fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott 

döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti. 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-

Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekért, a szociális 

körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek 

nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 

 

Határidő: 2015. október 01. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

7./Pályázat a települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó 

    támogatásra 

    Írásos anyag a meghívó mellékletét képezte (XIII. számú melléklete) 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A testület a javaslattal egyetértett és egyhangú  3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

52/2015.(IX.28) határozat 

 

 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi 

C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 

13. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen, a belügyminiszter által 

kiírt pályázat alapján szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 84 m3 

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy Nógrádszakál Községi 

Önkormányzat a rendeletben előírt feltételeket vállalja, a szociális célú 

tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér, valamint a  felmerülő 

szállítási költségeket a 2015. évi költségvetési tartalék terhére 

biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

8./ Egyebek 

 

8.1 Nógrádszakáli Játék Óvoda 2015/2016-os tanév munkaterve 

Írásos anyag a meghívó mellékletét képezte (XIV. számú melléklete) 

 

 

Kérdés, észrevétel hozzászólás nem volt. 

 
A testület a javaslattal egyetértett és egyhangú  3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

54/2015. (IX.28) határozata 

 

A képviselő-testület a Nógrádszakáli Játék Óvodában a 2015/2016 

munkatervét a XIV. számú  melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

Felelős: jegyző, polgármester  

Határidő: értelemszerűen  
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8.2 Nógrádszakáli Játék Óvoda kérelme 

 

Radvánszky Judit polgármester: 

 

A nógrádszakáli Játék Óvoda intézményvezetője azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testület 

felé, hogy engedélyezze az intézményben a 2015/2016. nevelési évre vonatkozóan a 

maximális csoport létszám legfeljebb húsz százalékkal történő túllépését. 

Az Nkt. 25. §(7) bekezdése és az Nkt. 4. melléklete határozza meg  az óvodai csoportok 

létszámára vonatkozó jogszabályi előírásokat.  Ezen jogszabályi előírások értelmében az 

óvodai csoportra megállapított maximális létszám (25 fő) a nevelési év indításánál a fenntartó 

engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, 

csoportok számától, akkor is , ha nevelési év során az új gyermek átvétele, felvétele miatt 

indokolt. Az óvodások induló létszáma a következő nevelési évben meghaladja a maximális 

25 főt.  

A fentiek alapján a javaslatom az, hogy a képviselő-testület engedélyezze az óvoda maximális 

csoportlétszámainak túllépését.  

   

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A testület a javaslattal egyetértett és egyhangú  3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

                                          Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

53/2015. (IX.28) határozata 

 

A képviselő-testület a Nógrádszakáli Játék Óvodában a 2015/2016 

nevelési évben az óvodai csoportban a maximális csoportlétszám 

legfeljebb húsz százalékkal történő túllépését engedélyezi. 

A testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az érintettet 

értesítse. 

 

Felelős: jegyző, polgármester  

Határidő: értelemszerűen  

 

 

 

12.05 órakor megérkezett Mihályi Miklósné Nógrádszakál Felzárkóztatásért Alapítvány 

kuratóriumi elnök, Kelemen József NSZFA alapító-program vezető, és Őze János főépítész.                    

 

 

9./  A Nógrádszakál, Madách út 12. szám alatti ingatlan helyi védelem alá vételének 

kezdeményezése 

 

Radvánszky Judit polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy a Nógrádszakál Felzárkóztatásért Alapítvány szeretné a 

Madách út 12. szám alatti Postaház helyi védelem alá helyezését kezdeményezni.. 

Megkéri Őze János főépítész Urat,  tájékoztassa a jelenlévőket az ezzel kapcsolatos eljárás 

menetéről. 
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Őze János főépítész: 

Tájékoztatja a testületet, hogy a  helyi védettség alá helyezésről, illetve annak megszűnéséről 

a testület rendelettel dönt. A helyi védettség alá helyezést, írásba kell kezdeményezni a 

Nógrádszakál Felzárkóztatásáért Alapítvány. Az önkormányzat rendeletében benne van, hogy 

a kezdeményezésnek mit kell tartalmazni. A védelem kapcsolatos döntés előkészítéséről 

főépítésznek kell gondoskodni. 

 

Kelemen József Nógrádszakál Felzárkóztatásért Alapítvány programvezető:  

Sajnálja, hogy még csak most jött össze ez a találkozó. Már 2002-ben beszélt a posta 

igazgatójával, akkor is volt kint az épületnél. Úgy gondolja az épület még megmenthető. Az 

épületben szeretnének kialakítani Posta múzeumot, Madách emlék szobát és egy kerékpár 

tárolót, illetve kerékpár útra is szeretnének pályázni. 

Javasolja még , hogy a testület foglalkozzon a Palik féle házzal, Kovács Antal féle házzal, 

Görcsi Bertalan féle házzal és a Hoverszki féle kúriával. 

 

Őze János főépítész: 

A helyi építési szabályzatban feltüntetésre kerültek azok az ingatlanok amelyek helyi 

védelemre javasoltak. A rendeletben felsorolt épületeken túl más épületek védelembe vétele 

első lépésként csak a helyi rendelet módosításával lehetséges. 

 

Kelemen József Nógrádszakál Felzárkóztatásért Alapítvány programvezető:  

Javasolja az épület megvásárlását. 

 

Radvánszky Judit polgármester: 

Tájékoztatja az alapítványt, hogy az önkormányzatnak nincs rá pénze, illetve hogy a 

kezdeményezést nyújtsa be az önkormányzathoz. 

 

A testület a javaslattal egyetértett és egyhangú  3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

                                          Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

54/2015. (IX.28) határozata 

 

A képviselő-testület a Madách út 12. szám alatti Postaház helyi 

védelem alá vételét támogatja.  

Kéri  a Nógrádszakál Felzárkóztatásáért Alapítványt, hogy  

kezdeményezze a helyi védelem alá vételét. 

 

Felelős: polgármester  

Határidő: értelemszerűen  

 

 

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

 

                                                             K.m.f. 

 

         Radvánszky Judit                                                  Kereszti Márta 

             polgármester                                                          jegyző 
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