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Nógrádszakál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

 

15. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 

Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-én 

megtartott  ülésről. 

 

Jelen vannak: Radvánszky Judit  polgármester 

                         Balla Péter              képviselő 

   Oláh Ernő              képviselő  

                         Szilágyi Szilárd  képviselő 

    Hódosi Tamás  képviselő                        

              Kereszti Márta   jegyző 

 Molnár Lászlóné             jegyzőkönyv-vezető 

 

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

megnyitja. 

 

A testület egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 

 

             1. Napirend: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer   

             2015. évi elbírálása 
Előterjesztő: Radvánszky Judit polgármester 

 

2. Napirend: Arany János Tehetséggondozó Önkormányzati Ösztöndíj 

Előterjesztő: Radvánszky Judit polgármester 

 

3. Napirend:A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

Előterjesztő: Radvánszky Judit  polgármester 

 

4. Napirend Alpolgármester megválasztása, eskütétele 

Előterjesztő: Radvánszky Judit  polgármester 

 

5. Napirend: Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása 

Előterjesztő: Kereszti Márta jegyző 

 

 

6. Napirend: Társulási megállapodások módosítása 

 Észak-Nógrádi Víziközmű-kezelő Önkormányzati Társulás 

 Szécsényi Szennyvíz-agglomerációs Önkormányzati Társulás 

 Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

 Humánszolgáltató Intézményfenntartó társulás 

 Szécsényi Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és 

Feladatellátási Társulás 

Előterjesztő: Radvánszky Judit  polgármester 
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7. Napirend: Szociális célú tűzifa támogatás felhasználásra rendelet 

Előterjesztő: Radvánszky Judit polgármester 

 

8. Napirend: Közös Hivatal további működése 

Előterjesztő: Radvánszky Judit polgármester 

 

9.Napirend: A Roma nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás 

felülvizsgálata 

Előterjesztő: Radvánszky Judit polgármester 

 

Közmeghallgatás 1600-tól  

 

10. Napirend: Tájékoztató a Ludányhalászi 2205. sz. út Ludányhalászit érintő 

szakaszának pályázati pénzből történő felújításról 

Előterjesztő: Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviselője, HEDO képviselője 

 

11. Egyebek 

 

 

Napirendek tárgyalása: 

 

  1. Napirend: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer   

   2015. évi elbírálása 
   Előterjesztő: Radvánszky Judit polgármester 

 

A napirend tárgyalására zárt ülés keretében kerül sor, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

2. Napirend: Arany János Tehetséggondozó Önkormányzati Ösztöndíj 

Előterjesztő: Radvánszky Judit polgármester 

 

A napirend tárgyalására zárt ülés keretében kerül sor, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

3. Napirend:A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
   Előterjesztő: Radvánszky Judit  polgármester 

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

 

Radvánszky Judit polgármester: Azért van szükség az SZMSZ módosítására, mert az 

önkormányzati törvény engedi, hogy két alpolgármester legyen, és én szeretnék élni ezzel a 

lehetőséggel.      

 

Szilágyi Szilárd alpolgármester: Még mindig van alpolgármester, mivel megbízásomat még 

nem vonták vissza, ez benne van az önkormányzati törvényben is és erről volt szó a képzés is. 

 

Kereszti Márta jegyző: Ez nem arra vonatkozik, a megbízásod az alakuló ülésen megszűnt. 

 

Radvánszky Judit polgármester: Egyetértetek a javaslatommal? 

 

A napirendhez több hozzászólás, kérdés, vélemény nem volt. 

 

A képviselő-testület 4 igen 0 tartózkodó és 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
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Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

                                            Képviselő-testületének 

    8/2014(XI.25.) önkormányzati rendelete 

 

                                           A képviselő-testület a Szervezeti és Működési   

                                           Szabályzatáról szóló többször módosított 3/2011.(IV.27.)     

                                           Önkormányzati rendelet módosítására a I. számú melléklet   

                                           szerinti rendeletet alkotja. 

 

4. Napirend Alpolgármester megválasztása, eskütétele 

Előterjesztő: Radvánszky Judit  polgármester 

 

Az érintettek  kérésére a napirend tárgyalására zárt ülés keretében kerül sor. 

 

A napirend tárgyalására zárt ülés keretében kerül sor, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

5. Napirend: Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása 

Előterjesztő: Kereszti Márta jegyző 

 

 

Kereszti Márta jegyző 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. §-a alapján, 

a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület a társadalmi 

megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a (104.700,-Ft – 134.600,-Ft) közötti 

összegben állapítja meg, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-

testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.  

A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ában (15.700,-Ft - 

20.200,-Ft) meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.  

 

 

A napirendi pont tárgyalása előtt az alpolgármesterek bejelentik  érintettségüket és közlik nem 

kívánnak részt venni a döntéshozatalban. 

 

A testület  3 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

65/2014. (XI.24.) határozata 

 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hódosi Tamás 

és Oláh Ernő alpolgármestereket a – alpolgármester tiszteletdíjának  és 

költségtérítésének megállapítása ügyében a döntéshozatalból – személyi 

érintettség miatt nem zárja ki. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Radvánszky Judit polgármester 
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Radvánszky Judit  polgármester 

 

Az  alpolgármesterek tiszteletdíját a törvény által meghatározott minimum összegben 

javaslom megállapítani. 

 

Hódosi Tamás alpolgármester 

 

Az alpolgármesteri tiszteletdíjam egy részéről – 94.700,- Ft-ról lemondok, a tiszteletdíjamat 

10.000,- Ft-ban kérem megállítani. 

 

Oláh Ernő alpolgármester 

 

Az alpolgármesteri tiszteletdíjam egy részéről – 94.700,- Ft-ról lemondok, a tiszteletdíjamat 

10.000,- Ft-ban kérem megállítani. 

 

Az írásbeli lemondó nyilatkozat a jegyzőkönyvhöz csatolva ( II-III.sz.melléklet ) 

 

A testület az alpolgármester illetményére és költségtérítésére vonatkozóan 5 igen szavazattal  

az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Nógrádszakál  Községi Önkormányzat 

    Képviselő-testületének 

               66/2014. (XI.24.) határozata 

 

1./ Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 

80. § (2)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Hódosi Tamás 

és Oláh Ernő alpolgármesterek részére megválasztásának napjától 

104.700,- Ft/hó tiszteletdíjat és 15.700,- Ft/hó költségtérítést állapít 

meg.  

2./ A  képviselő-testület  tudomásul veszi az alpolgármesterek írásbeli 

lemondó nyilatkozatát és a tiszteletdíját  10.000,- Ft-ban állapítja meg. 

2./ Felkéri a polgármestert, hogy a tiszteletdíj és a költségtérítés 

megállapításával kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról 

gondoskodni szíveskedjen.  

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Radvánszky Judit polgármester 

 

 

 

 

6. Napirend: Társulási megállapodások módosítása 

 

-   Észak-Nógrádi Víziközmű-kezelő Önkormányzati Társulás 

Előterjesztő: Radvánszky Judit  polgármester 

 

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (II – VI. sz. mellékletek) 
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Radvánszky Judit polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a társulási megállapodásokban 

szükséges a polgármester választások eredményeinek átvezetése. 

 

A képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

67/2014.(XI.24) határozat 

 

1./Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-

Nógrádi Víziközmű-kezelő Önkormányzati Társulás 

a) társulási megállapodás módosítását az II.sz. melléklet, 

b) szervezeti és működési szabályzatának módosítását a III. sz. melléklet, 

c) közbeszerzési szabályzatának módosítását a IV. sz. melléklet, 

d) engedményezési megállapodásának módosítását a V. sz. melléklet, 

e) fejlesztési célú alapátadásról és annak engedményezéséről szóló 

megállapodásának módosítását az VI. sz. melléklet 

szerinti tartalommal elfogadja. 

2./ A testület felhatalmazza a polgármestert a módosított okiratok  és az 

egységes szerkezetbe foglalt dokumentumok aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Radvánszky Judit polgármester 

 

 

-  Szécsényi Szennyvíz-agglomerációs Önkormányzati Társulás 

 

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. ( VII. sz. melléklet ) 

 

Radvánszky Judit polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a társulási megállapodásban 

szükséges a polgármester választások eredményeinek átvezetése. 

 

A képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

68/2014.(XI.24) határozat 

 

1./Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szécsényi 

Szennyvíz-agglomerációs Önkormányzati Társulás társulási megállapodás 

módosítását  a VII.sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

2./ A testület felhatalmazza a polgármestert a módosított okiratok  és az 

egységes szerkezetbe foglalt dokumentumok aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Radvánszky Judit polgármester 
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-   Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
 

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (VIII. sz. melléklet) 

 

Radvánszky Judit polgármester 

A Társulási Megállapodás módosítása szükség esetén a hatályos Társulási Megállapodás 21.5 

pontja alapján végezhető el. Jelen előterjesztésben foglalt javaslat az alábbi főbb 

módosításokat tartalmazza: 

 lakosságszámok aktualizálása a törvényi előírásoknak való megfelelés érdekében; 

 a polgármester választások eredményeinek átvezetése a Társulási Megállapodáson, 

 korábbi szakfeladatok átfordítása kormányzati funkciókká a jogszabály-változásoknak 

megfelelően; 

 a Társulási Tanács határozatképességének és döntéshozatali rendjének egyszerűsítése; 

 delegálás lehetőségének biztosítása a Társulási Tanácsba annak érdekében, hogy bármely 

önkormányzat dönthessen úgy, hogy a Tanácsban nem a polgármester, hanem pl. 

alpolgármester, vagy képviselő-testületi tag képviselje, 

 a szervezeti rendszer szabályozásának kiegészítése a Közbeszerzési Bizottsággal, 

 a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetési koncepciójának módosítása a kialakult 

állapotnak megfelelően, 

 néhány, a vonatkozó jogszabályok változásai által indokolt pontosítás. 

 

A képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

69/2014.(XI.24) határozat 

 

Nógrádszakál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kelet-Nógrád 

Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 5. 

számú módosítását a VII. sz. melléklet szerint jóváhagyja. A Képviselő-

testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 5. számú 

módosításának és az ahhoz csatolt egységes szerkezetbe foglalt 

dokumentum aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Radvánszky Judit polgármester 

 

A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a 

munkaszervezeti feladatokat ellátó Salgótarján Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatalát – jelen határozat megküldésével – legkésőbb 2015. 

január 9-ig értesítse. 

 

Határidő: 2015. január 9. 

Felelős: Radvánszky Judit polgármester 

 

 

 Humánszolgáltató Intézményfenntartó társulás 
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Radvánszky Judit polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a társulási megállapodásban 

szükséges a polgármester választások eredményeinek átvezetése. 

 

A képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

70/2014.(XI.24) határozat 

 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szécsény és 

Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulási Megállapodás 

módosítását az alábbiak szerinti fogadja el: 

1./ A Társulási Megállapodás 2. pontjában, Nógrádsipek Község 

Önkormányzata képviselőjeként Doman Ferenc helyébe: „Vízi Zoltán 

polgármester” kerül. 

2./ A Társulási Megállapodás 3. sz. mellékletében, a Házi segítségnyújtás 

közös ellátásra társult települési önkormányzatok felsorolásából az alábbi 

szövegrész törlésére kerül: 

„Hollókő Község Önkormányzat 3176 Hollókő, Kossuth út 74.” 

3./ A 2. pontban szereplő rendelkezés 2015. január 1-jén lép hatályba. 

4./ A testület felhatalmazza a polgármestert a módosított okirat  és az 

egységes szerkezetbe foglalt dokumentum aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Radvánszky Judit polgármester 

 

 

 Szécsényi Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulás 

 

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (IX. sz. melléklet) 

 

A képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

71/2014.(XI.24) határozat 

 

1./Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szécsényi 

Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulás 

társulási megállapodás módosítását a IX. sz. melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja. 

2./ A testület felhatalmazza a polgármestert a módosított okirat  és az 

egységes szerkezetbe foglalt dokumentum aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Radvánszky Judit polgármester 
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7. Napirend: Szociális célú tűzifa támogatás felhasználásra rendelet 

Előterjesztő: Radvánszky Judit polgármester 

Írásos anyag a meghívó mellékletét képezte (X. sz. melléklet) 

 

 

A napirendhez több hozzászólás, kérdés, vélemény nem volt. 

 

A képviselő-testület 5 igen 0 tartózkodó és 0 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

                                            Képviselő-testületének 

    9/2014(XI.25.) önkormányzati rendelete 

 

                                           A képviselő-testület a szociális igazgatásról és a szociális ellátások  

                                           helyi szabályozásáról szóló többször módosított 20/2013.(XII.17.) 

                                           Önkormányzati rendelet módosítására az X. számú melléklet   

                                           szerinti rendeletet alkotja. 

 

 

 

 

 

8. Napirend: Közös Hivatal további működése 

Előterjesztő: Radvánszky Judit polgármester 

Írásos anyag a meghívó mellékletét képezte (XI. sz. melléklet) 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

72/2014.(XI.24) határozat 

 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ludányhalászi 

és Piliny településekkel  2013. 01. 24-én kötött közös hivatal létrehozására 

vonatkozó megállapodást megerősíti a közös hivatalt változatlan 

összetételben továbbra is fenntartja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Radvánszky Judit polgármester 

 

 

 

9.Napirend: A Roma nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata 



 9 

Előterjesztő: Radvánszky Judit polgármester 

Írásos anyag a meghívó mellékletét képezte (XII. sz. melléklet) 

 

Radvánszky Judit polgármester 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. (a továbbiakban: Nemzetiségi tv.) 80. § 

(2) pontja értelmében a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között megkötött 

együttműködési megállapodást általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő 

harminc napon belül fel kell vizsgálni. 

 

A képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

73/2014.(XI.24) határozat 

 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) 

pontjában, valamint bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 

Nógrádszakál Községi Önkormányzata és Nógrádszakál Községi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzata közötti megállapodás felülvizsgálatát és 

módosítását a XII. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja és 

felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról 

gondoskodni szíveskedjen. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Radvánszky Judit polgármester 

 

 

10. Napirend: Közmeghallgatás 

Tájékoztató a Ludányhalászi 2205. sz. út Ludányhalászit érintő  

szakaszának pályázati pénzből történő felújításról 

Előterjesztő: Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviselője, HEDO képviselője 

 

A közmeghallgatáson a jelenléti ív alapján 5 fő jelent meg. 

 

Tájékoztató a Ludányhalászi 2205. sz. út Ludányhalászit érintő szakaszának pályázati 

pénzből történő felújításról 

 

Balázs Attila a HEDO képviselője: 

A településen most megvalósított útfelújítás határ menti együttműködési pályázatból valósult 

meg. A pályázaton rendelkezésre álló pénzügyi keret behatárolta a megvalósítandó útszakasz 

hosszát. A most el nem készült szakaszra a tervek meg vannak, a többi pénz kérdése. 

A 2205. j ök. út Ludányhalászi, valamint Nógrádszakál településeket érintő szakaszán 

felújítottuk a megrongálódott burkolatot. A munkák során a burkolat megerősítésén kívül, a 

vízelvezető rendszer rekonstrukcióját is elvégeztük, valamint kialakítottuk a buszmegállókat 

és padkaépítést is végeztünk. 
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Jelen útfelújítás során a 2205 jelű összekötő út burkolata az 5+050-6+700 és 6+700-14+300 

km szerelvények közötti szakasza készült el átlagosan 6, m szélességben. Kivitelezéskor 

beépítésre került mintegy 4.685 m3 aszfalt, 2.080 m3 zúzott padkaanyag. Elkészült a meglevő 

vízelvezető rendszer korrekciója 9.250 folyóméter hosszban, átereszek épültek összesen 86 

méter hosszon.  

 

Oláh Sándor 

 

A tábla szerint az utat a Ráróspusztai hídtól a Pősténypusztai hídig csinálják meg. Miért nem 

így lett? 

 

Balázs Attila HEDO képviselője 

Sajnos annyit tudtunk megcsinálni a rendelkezésre álló összegből. 

 

Radvánszky Judit polgármester 

A Rózsadombnál az árokban meg áll a víz, mi lesz vele? 

 

Balázs Attila HEDO képviselője 

Ott vissza fogjuk szedni a földet. 

 

Balla Péter képviselő 

 

A postával szemben mi lesz a híddal?  Meg kellene normálisan csinálni. Két gyűrűt kellett 

volna csak betenni. 

 

Hódosi Tamás alpolgármester: Esetleg rácsot kellett volna odatenni. 

 

Balázs Attila HEDO képviselője: Így nem tudom melyik részről van szó, de megnézzük és 

lehetőség szerint megoldjuk a problémát. 

11. Egyebek 

 

11.1.  Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás SZMSZ módosítása 

 

Radvánszky Judit  polgármester 

Nógrádsipek Község Önkormányzata képviselőjének változása miatt, a társulás megállapodás 

módosítása mellett szükségessé vált Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó 

Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása is. A társulás szervezeti és 

működési szabályzatának módosítását az érintett önkormányzatok képviselő-testületeinek 

minősített többséggel hozott döntésével szükséges jóváhagyni. 

 

A képviselő-testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

74/2014.(XI.24) határozat 
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Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szécsény 

Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás – társulási tanács 

által 2/2014. (I. 27.) határozattal elfogadott – Szervezeti és Működési 

Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 

1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat 3. pontjában, Nógrádsipek 

Község Önkormányzata képviselőjeként Doman Ferenc helyébe: „Vízi 

Zoltán polgármester”kerül. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Szervezeti és 

Működési Szabályzat módosításának, és az egységes szerkezetbe foglalt 

szövegének aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Radvánszky Judit polgármester 

 

 

 

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

 

 

 

 

                                                             K.m.f. 

 

         Radvánszky Judit                                                  Kereszti Márta 

             polgármester                                                          jegyző 

 

 

 


