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Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

                                                                  

                                                                     15. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 

Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.12.28-án 

megtartott  testületi ülésről. 

 

Jelen vannak:      Radvánszky Judit            polgármester 

                              Oláh Ernő             alpolgármester       

       Szilágyi Szilárd            képviselő        

       Kereszti Márta            jegyző  

       Molnár Lászlóné            jegyzőkönyv-vezető 

         Öze János                      főépitész 

                               Usák Tibor                    vezető településrend. tervező 

 

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

megnyitja. Hódosi Tamás és Balla Péter  igazoltan van távol. 

 

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

 

1./ Nógrádszakál község településképi arculati kézikönyvének elfogadása 

Előterjesztő: Radvánszky Judit polgármester, Őze János főépítész, Usák Tibor vezető 

településrendezési tervező 

 

2./ Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Radvánszky Judit polgármester, Őze János főépítész, Usák Tibor vezető 

településrendezési tervező 

 

3./Rendkívüli karácsonyi támogatás helyi szabályairól rendeletalkotás 

Előterjesztő: Radvánszky Judit polgármester 

 

4./A képviselőtestület 2018.évi munkaterve 

Előterjesztő: Radvánszky Judit polgármester 

 

5./Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodás és Szervezeti 

Szabályzat módosítás 

Előterjesztő: Radvánszky Judit  polgármester 

 

 

6./ Egyebek 
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Napirend tárgyalása: 

 

1./Napirend: Nógrádszakál község településképi arculati kézikönyvének elfogadása 

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (I-I/1-I/2. sz. melléklet) 

 

Radvánszky Judit polgármester 

Nógrádszakál TAK  tervezete az előírásoknak megfelelő tartalommal elkészült. A TAK bemutatja a 

település eltérő karakterű részeit és fényképekkel, ábrákkal illusztrálva ajánlásokat fogalmaz meg az 

építtetők, tervezők és a döntéshozók számára is. Az ajánlások célja a településképi szempontoknak 

és az illeszkedés eszközeinek megismertetése, népszerűsítése.   

A TAK tervezetének véleményeztetésre részletes szabályok vonatkoznak. A településfejlesztéssel, 

településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól 

szóló 9/2017. (VIII.09.) önkormányzati rendeletnek megfelelően a község lakói számára előzetes 

tájékoztatásról és a tervezetek bemutatásáról szóló lakossági fórumot és közzétételt szervezett az 

önkormányzat 2017. augusztus 23-án valamint 2017. november 27-én. Írásbeli észrevétel nem 

érkezett be.  

A TAK tervezetét szakmai véleményeztetés céljából a Lechner Tudásközpont online egyeztető 

felületére 2017. december 23-án töltöttük fel. A beérkezett észrevételek alapján a TAK  tervezetét 

javítottuk. A beérkezett észrevételek és válaszok összefoglalását a I/2. sz. melléklet tartalmazza.  

A fentiek után kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi 

határozati javaslat elfogadására. 

 

A napirendi ponthoz  hozzászólás, vélemény, kérdés nem volt. 

 

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

                               

 

 

         Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

         Képviselő-testületének 

         66/2017.(XII.28.) határozata 

 

Nógrádszakál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - figyelemmel a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 

a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. r. 42/A. § (1) bekezdésében 

és 43/A. § (8) bekezdésében foglaltakra a Településképi Arculati Kézikönyv 

véleményezési szakaszát lezárja, TAK  az I/1. sz. melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja és felkéri egyben a polgármestert, hogy  

- az elfogadott kézikönyvet az elfogadást követő 15 napon belül rövid, 

közérthető összefoglaló kíséretében tegye elérhetővé az önkormányzati 

honlapon hirdetményben és a Polgármesteri Hivatalban nyomtatásban,  

- továbbá küldje meg hitelesített pdf és szerkeszthető digitális formátumban az 

elfogadásról szóló jegyzőkönyvvel együtt,  

 Lechner Tudásközpontba, 

 az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatalnak, 

 a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala 

építésügyi osztályának, vagy a 
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- a megküldés helyett szerkeszthető digitális formátumban a jegyzőkönyvvel 

együtt mint elektronikus úton hitelesített dokumentumot tegye elérhetővé 

fentiekben leírt szervek részére. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

       

 

2./Napirend: Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet elfogadása  

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (II-II/1-II/2.sz. melléklet) 

 

Radvánszky Judit polgármester 

Nógrádszakál  TKR tervezete az előírásoknak megfelelő tartalommal elkészült.A TKR új helyi 

rendelet, amelybe egyrészt átkerültek a helyi építési szabályzat (HÉSZ) településképi 

követelményeket tartalmazó szabályai, másrészt megfogalmazásra kerültek az építészeti örökség 

helyi védelméről, reklámhordozók elhelyezésének feltételeiről valamint a szakmai konzultáció, a 

településképi véleményezés, bejelentés, kötelezés, bírság és az értékvédelemhez kötött támogatás 

szabályai. 

A TKR tervezetének véleményeztetésre részletes szabályok vonatkoznak. A településfejlesztéssel, 

településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól 

szóló 9/2017. (VIII.09.) önkormányzati rendeletnek megfelelően a község lakói számára előzetes 

tájékoztatásról és a tervezetek bemutatásáról szóló lakossági fórumot és közzétételt szervezett az 

önkormányzat 2017. augusztus 23-án valamint 2017. november 27-én. Írásbeli észrevétel nem 

érkezett be.  

A TKR tervezetét szakmai véleményeztetés céljából a Lechner Tudásközpont online egyeztető 

felületére 2017. december 23-án töltöttük fel. A beérkezett észrevételek alapján a TKR tervezetét 

javítottuk. A beérkezett észrevételek és válaszok összefoglalását a II/2. sz. melléklet tartalmazza.  

 

A fentiek után kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a csatolt 

önkormányzati rendelet elfogadására. 

 

A napirendi ponthoz  hozzászólás, vélemény, kérdés nem volt. 

 

A képviselő-testület  egyhangú 3  igen szavazattal  az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

                                       

                                         Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

17/2017. (XII.29.) rendelete 

 

               Nógrádszakál Község Önkormányzata Képviselő-testülete         

               a    településkép védelméről a  II. sz. melléklet szerinti   

               rendeletet alkotja. 
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3./Napirend: Rendkívüli karácsonyi támogatás helyi szabályairól rendeletalkotás  
Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (III-IV. sz. melléklet) 

 

 

Radvánszky Judit polgármester: 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat karácsonyi támogatást biztosít azon szociálisan rászoruló 

személynek, aki Nógrádszakál község bejelentett állandó lakóhelyén életvitelszerűen él, és az e 

rendeletben meghatározott egyéb feltéteknek megfelel. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A testület egyhangú 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

                                          Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

18/2017. (XII.29.) rendelete 

 

                                          A Képviselő-testület  a  karácsonyi támogatás helyi szabályozásáról 

            a IV. sz. melléklet szerinti rendeletet alkotja. 

 

  

4./Napirend: A képviselőtestület 2018. évi munkaterve 

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

 

                                

 

                                    Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

                                    Képviselő-testületének 

                                    67/2017. (XII.28.) határozata 

 

             Nógrádszakál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete   

             a  2018. évi munkatervét a V. számú melléklet szerinti  

             tartalommal elfogadja. 

 

             A képviselőtestület utasítja a polgármestert  a Munkatervben 

             meghatározottak megvalósulásának figyelemmel kísérésére .  

 

                                    Határidő: értelemszerű 

                                    Felelős: Radvánszky Judit polgármester 

                                                  Kereszti Márta jegyző 
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5./Napirend: Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodás és 

Szervezeti Szabályzat módosítás 
Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (VI-VII. sz. melléklet) 

 

Radvánszky Judit polgármester 

A megállapodás és az SZMSZ  módosításának oka, hogy a Gyerekesély Iroda a társulás szervezeti 

egységeként kerül kialakításra, illetve az elszámoláshoz a 104060 kormányzati funkció a 

törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzésrekerül.. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

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

 

                                    Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

                                    Képviselő-testületének 

                                    68/2017. (XII.28.) határozata 

 

 

Nógrádszakál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szécsény és 

Térsége  Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás társulási 

megállapodás módosítását a VI. sz. melléklet szerinti tartalommal  a  szervezeti 

és működési szabályzat  módosítását a VII. sz. melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

Felelős: Radvánszky Judit polgármester 

                              Határidő: értelemszerű 

 

6./Egyebek:  

 

6.1. Önként vállalt önkormányzati feladatok 

 

Radvánszky Judit polgármester: 

 

A Startmunka program 2018. évben benyújtott mezőgazdasági, belvízelvezetés, belterületi közutak 

karbantartása közfoglalkoztatási projektben feltüntetett feladatok az önkormányzat esetében nem 

kötelező feladatok. Az önkormányzat szabadon vállalhat közfeladat ellátást, ha megvalósítása nem 

veszélyezteti a kötelezően előírt feladat és hatáskörök ellátását. A testületnek az önként vállalat 

feladatokról határozatban kell dönteni. 

 

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 

 69/2017.(XII.28.) határozata 

 

                               A képviselő-testület a kötelezően előírt feladat és hatáskörén túl  annak  

                               veszélyeztetése nélkül, az alábbi feladatellátást vállalja önként: 

 

Kistérségi startmunka mintaprogram mezőgazdasági programelem  

                              A feladatellátás módja: Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási          

                              Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltséggel kötött támogatási  szerződés 

Feladatellátás mértéke: 100 % 

                        

                              Határidő: értelemszerű 

                              Felelős: polgármester 

 

                               

                            Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

70/2017.(XII.28.) határozata 

 

A képviselő-testület a kötelezően előírt feladat és hatáskörén túl  annak 

veszélyeztetése nélkül, az alábbi feladatellátást vállalja önként: 

 

Kistérségi startmunka mintaprogram belvízelvezetésre épülő 

közfoglalkoztatás programelem 

                              A feladatellátás módja: Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási   

                              Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltséggel kötött támogatási  szerződés 

Feladatellátás mértéke: 100 % 

 

                              Határidő: értelemszerű 

                              Felelős: polgármester 

                               

                              Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

71/2017.(XII.28.) határozata 

 

A képviselő-testület a kötelezően előírt feladat és hatáskörén túl  annak 

veszélyeztetése nélkül, az alábbi feladatellátást vállalja önként: 

 

Kistérségi startmunka mintaprogram belvízelvezetésre épülő 

közfoglalkoztatás programelem 

                              A feladatellátás módja: Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási   

                              Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltséggel kötött támogatási  szerződés 

Feladatellátás mértéke: 100 % 

 

                              Határidő: értelemszerű 

                              Felelős: polgármester 
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6.2. . Hulladékszállítási közszolgáltatásra megállapodás megkötése 

 

RAdvánszky Judit polgármester 

Az önkormányzat és a Salgótarjáni VGÜ Nonprofit Kft között hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásra vonatkozó határozott idejű szerződés 2017. december 31-ig szólt. Az 

önkormányzat jelezte csatlakozási szándékát a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási 

Társuláshoz azonban a csatlakozási folyamat  2018. január 1-napjáig nem zárul le teljes 

körűen. 

Az önkormányzat így 2018. január 1-től érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződéssel nem rendelkezik.  

A jogszabályi előírások alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

megszűnése esetén a korábbi közszolgáltató az új közszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb 

hat hónapig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja. 

 

A napirendi ponthoz  hozzászólás, vélemény, kérdés nem. 

 

A képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

72/2017.(XII.28.) határozata 

 

Nógrádszakál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. január 1. 

napjától az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatójának kiválasztásáig, de 

legfeljebb 2018. június 30. napjáig hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződést köt a Salgótarjáni VGÜ Nonprofit Kft-vel. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szerződés megkötésére. 

 

Határidő: értelemszerű 

                        Felelős: polgármester 

 

  

 

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

 

                                                                      

                                                         K.m.f. 

         Radvánszky Judit                                                  Kereszti Márta 

       polgármester                                                          jegyző 

 

 

 

 


