
É r s e k v a d k e r t i  H í r e k 1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beszámoló Érsekvadkert Község Önkormányzatának 
2014 - 2019 évek munkájáról 

Tisztelt Érsekvadkerti Lakosok! 
Kedves Olvasók!

 

Ismert Önök előtt, hogy Áder János Magyarország 
köztársasági elnöke 2019. október 13-ára tűzte ki az 
önkormányzati választás időpontját. A képviselő-
testület mandátuma hamarosan lejár, tehát elérke-
zett a számadás ideje. 
Törvényi kötelezettségnek teszek eleget, mikor 
Önök elé terjesztem beszámolómat. 

 
Önkormányzatunk ebben a ciklusban is a törvényi 
előírásoknak megfelelően működött.  

Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete az elmúlt öt év alatt (október 1-ig) 115 
alkalommal - (97 nyílt+18 zárt) - ülésezett, 50 ren-
deletet és 555 db határozatot hozott. 
A képviselő-testület munkáját két Bizottság segí-
tette: a Pénzügyi Bizottság és az Egészségügyi és 
Szociális bizottság. Mindkét bizottság rendszeresen 
ülésezett és törvényes keretek között hozta meg 
döntéseit.   

 
Az elmúlt öt évben több ellenőrzést tartottak önkor-
mányzatunknál. Az Állami Számvevőszék a belső 
kontrollrendszer tárgykörében utóellenőrzést, a Ma-
gyar Államkincstár gazdálkodás tárgykörében 2018 
évre vonatkozóan komplex ellenőrzést végzett, a 
Belügyminisztérium szakemberei a közfoglalkozta-
tást, megnyert pályázatainkat ellenőrizték, de szá-
mos kisebb ellenőrzés is folyt Önkormányzatunk-
nál.  
Az ellenőrzések során, kisebb hibákon kívül nem 
tártak fel hiányosságokat. Fontos kiemelni, hogy eb-
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ben a ciklusban is a nehézségek ellenére települé-
sünk üzemeltetése, intézményeink működése zavar-
talan volt, felújítások, új beruházások valósultak 
meg.(lásd 1.sz táblázat) 

 

1. számú táblázat ezer Ft     
Év Bevételek Kiadások Beruházások Felújítások Személyi jel-

legű kiadások 
2015 613.440 571.668 33.607 78.040 255.962 
2016 836.877 749.199 17.642 17.349 264.715 
2017 1.434.426 792.315 24.518 45.303 265.142 
2018 1.734.431 811.099 25.510 21.465 267.833 
2019( 09.) 1.517.005  800.469 141.660 282.393 
 
Az önkormányzat vagyonát nem csak megőriztük, hanem növeltük azt.( lásd 2.sz táblázat)  
2.számú táblázat ezer Ft 

Év Saját tőke 
2015 1.736.756 
2016 1.664.810 
2017 2.219.057 
2018 2.447.002 

2019 (09.) 2.836.768 
 
Ismert Önök előtt, hogy Önkormányzatunk saját bevétele - lásd adóbevételek (3 sz. táblázat) - igen csekély, éppen 
ezért nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy minél több külső forráshoz jussunk. 
3. számú táblázat ezer Ft  

Év Kommunális 
adó 

Gépjárműadó 
(Önkormányzatnál 

maradó része) 

Iparűzési 
adó 

 

 
2015 5.488 7.842 37.519   
2016 5.539 8.369 37.838   
2017 5.394 8.460 32.080   
2018 5.842 7.542 35.639   
2019 
I.félév 3.384 6.120 20.591   

 

Beszámolóm írásakor Érsekvadkert Község Önkor-
mányzatának számláin összesen: 1 132 527 422 Ft. 
van. Ebből pályázati forrás 1 086 078 434 Ft., mű-
ködésre felhasználható 35 569 167 Ft.  
Hangsúlyozni kívánom, hogy Önkormányzatunk-
nak nincs semmiféle hitele! 
Igyekeztünk lehető legtöbb pályázati felhívásra tá-
mogatási igényünket beadni.  
Pályázatot nyújtottunk be: 
1. óvoda fejlesztésre, mini bölcsőde kialakítására  
2. iskola mindkét épületének energetikai korsze-
rűsítésére 
3. konyha felújítására 
4. Községháza energetikai fejlesztésére 
5. Községháza tetőszerkezetének felújítására 
6. Közösségi Ház energetikai korszerűsítésére 

7. Öregek Egyesített Intézmény épületének ener-
getikai korszerűsítésére 
8. Orvosi Rendelő felújítására, bővítésére, aka-
dálymentesítésére 
9. Fogorvosi rendelő felújítására 
10. Védőnői Szolgálat új helyének kialakítására  
11. Ifjúsági Ház felújítására, akadálymentesítésére 
12. Ifjúsági Ház új tetőszerkezetének kialakítására  
13. Helytörténeti Emlékház külső felújítására 
14. Víztorony területén szabadidőpark kiépítésére 
játszótérrel, kerékpárkölcsönzővel 
15. Jánoska park felújítására, Nepomuki Szt. János 
szobor restaurálására 
16. Útfelújításra:  

Hunyadi út 
Újsor út 
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Jókai út 
Zrínyi út 
Eötvös út (Akácos út és a Honvéd út közötti 
szakasza) 
Templom körüli út 
Árpád ú 

17. Kerékpárút kialakítására,  
18. KRESZ pálya kialakítására gyerekek számára 
19. Ipari terület kialakítására, fejlesztésére 
20. Csapadékvíz hálózat fejlesztésre  
21.  Temető felújításra 
22.  Sportpark kialakítására 
23. Járdafelújításhoz szükséges anyagköltségre 
24.  Térfigyelő kamerarendszer bővítésére 
25.  ASP központi rendszerhez való csatlakozáshoz 
26.  Eszközbeszerzésre: 

mikrobusz 
traktor 
orvosi eszközök 
konyhai főzőüstök, pároló 
település üzemeltetéshez szükséges gépeket 

27.  Szociális tűzifa támogatásra és a működést ki-
egészítő támogatásra 
 
A Terület és Településfejlesztési Operatív Program 
keretében beadott pályázatok közül mindegyik tá-
mogatásban részsült (lásd a 4. sz táblázat).  
 
Ismert Önök előtt, hogy nagyobb beruházásokat Ön-
kormányzatunk csak külső forrásból tud megvalósí-
tani. Ezért is volt fontos, hogy sikeresen pályázzunk 
a TOP-os felhívásokra, hiszen Érsekvadkert Község 
Önkormányzatának 2014-2019 időszakra vonat-
kozó Gazdasági Programjában leírt célkitűzések 
megvalósításához a megnyert TOP-os pályázatok 
biztosítanak pénzügyi fedezetet.  
 
A Vidékfejlesztési Program felhívására beadott - 
konyha légtechnika felújítására- pályázatunk szin-
tén kedvező elbírásban részesült. 
 
Hazai – BM – forrásból támogatást kaptunk útfel-
újításra, bérkompenzációra, gazdasági feladatok el-
látására (ez működési kiegészítő támogatás volt) 
ASP központhoz való csatlakozáshoz, START köz-
munkaprogram megvalósításához, eszközök beszer-
zéséhez. 

 
 A Jókai út felújítására benyújtott pályázatunk még 
elbírálásra vár.  
A Magyar Falu Program keretében sok pályázati le-
hetőség nyílt meg az önkormányzatok számára.  
Pályázatot nyújtottunk be „A nemzeti és helyi iden-
titástudat erősítése” című felhívásra, melynek kere-
tében pályáztunk az Ifjúsági Ház tetőszerkezetének 
kialakítására, bértámogatásra és rendezvények eü. 
programok szervezésére (23 millió), továbbá az Or-
vosi Rendelő energetikai korszerűsítésére (15 mil-
lió), orvosi eszközök (3 millió) beszerzésére. Mind-
három pályázatunk támogatott lett és a támogatás 
összegét, már át is utalták önkormányzatunk szám-
lájára. 

 
Pályázatot nyújtottunk be a Polgármesteri Hivatal 
tetőszerkezetének felújítására, temető felújítására, a 
templom körüli út és az Árpád út felújítására, traktor 
beszerzésre, járdafelújításához szükséges anyag-
költségre. Ezek a pályázatok elbírálás alatt vannak. 
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Az elmúlt öt évben számos nyertes pályázatunk volt, de volt jó néhány olyan is melyet elutasítottak.  
A támogatott pályázatok az alábbiak: 
4. számú táblázat 

Érsekvadkert Pályázat 
2014-2019 

Pályázat Benyújtásának 
helye 

 

Beruházás 
összege 

eFt 

Támogatás 
eFt. 

Saját 
erő 
eFt 

Új gépjármű(mikrobusz) beszerzése 
Évadk. MVH megvalósult 12 594 10 000 2 594 
Szeméttelep rekultivációja(29 település) KEOP-7.2.3 megvalósult 83 000 83 000   
Hunyadi út felújítása ÉMOP 3.13 megvalósult 24 876 23 923 1 259 
Térfigyelőrendszer bővítése BM megvalósult 5 200 5 200 0 
Önkormányzati intézmények épületeinek 
energetikai korszerűsítése KEOP-5.7.0/15 megvalósult 83 249 83 249 0 
Zrínyi út felújítása BM megvalósult 14 242 12 106 2 136 
Hűtőkamra kiépítése (START program) BM megvalósult 5 189 5 189 0 
Ary Erzsébet Óvoda fejlesztésére TOP-1.4.1-15 folyamatban  299 896  
Érsekvadkert csapadékvíz elvezető háló-
zatának fejlesztése. 

TOP-2.1.3-15-
NG1 megvalósult  200 00  

Petőfi S Ált Isk. épületeinek energetikai fej 
TOP-3.2.1-15-
NG1 folyamatban  104 922  

VadkertVelo -Kétkeréken Érsekvadkerten 
Kerékpárút, KRESZ pálya építéssel 

TOP-3.1.1-15-
NG1 folyamatban  287 420  

Ipari park kialakítása 
TOP-1.1.1-15-
NG1 folyamatban  250 556  

ASP központhoz való csatlakozáshoz 
Kormány 
hat.alapj megvalósult  7 000  

Önk. Gazd. feladat. Kiegészítő tám. 
Kormány 
hat.alapj megvalósult  6 150  

Újsor út felújítása BM megvalósult 15 550 12 000 3 550 

Ipari park fejlesztés (csarnoképítés) 
TOP-1.1.1-16-
NG1 folyamatban  147 346  

Csendőr ház felújítása (START közmunka 
prog.) BM megvalósult   8 240  
Zrínyi út(1 része), Eötvös út (felső ) felújí-
tása BM megvalósult   13 922  
Konyha korszerűsítése VP megvalósult 24 026 18 632 6 594 

Kiegyenlítő bértámogatás 
Kormány 
hat.alapj megvalósult   7 952   

Jókai út felújítása BM 2019   
elbírálás 

alatt   
Helyi identitástudat erősítése MFP folyamatban 22 787     
Orvosi Rendelő Energetikai korszerűsí-
tése MFP folyamatban 15 668     
Orvosi eszközbeszerzés MFP folyamatban 2 979     

Térfigyelő kamerarendszer bővítése 
Kormány 
hat.alapj folyamatban 30 000     
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Fontos hangsúlyozni, hogy pályázati forrásból sike-
rült  az elmúlt öt évben az Önkormányzati  intézmé-
nyek – óvoda kivételével – épületeinek  felújítása, 
energetikai korszerűsítése,   utak felújítása (az Újsor 
út, a Zrínyi út és az Eötvös út felső szakasza) a csa-
padékvíz hálózatának rekonstrukciója, fejlesztése, 

az új kerékpár út – folyamatban -  megépítése, az 
iskola épületének korszerűsítése, a konyha felújí-
tása, akadálymentesítése, a térfigyelő kamerarend-
szer bővítése, sportpark építése stb. 
 
Három TOP- os beruházásunk: – óvoda fejlesztése, 
ipari terület kialakítása és fejlesztése – megvalósí-
tása átnyúlik a következő ciklusba, melynek oka az 
ipari terület 

kialakítása projekt estében a hosszadalmas előké-
születi munkálatok, az óvoda esetében nem áll ren-
delkezésünkre a kivitelezéshez szükséges pénzfor-
rás.  
 
Nagy öröm volt számunkra, amikor 2016 májusában 
befogadott óvoda pályázatunk kedvező elbírálásban 
részesült és Önkormányzatunk óvoda fejlesztésre 
közel bruttó 300 millió Ft támogatást kapott. (Ennek 
az összegnek kétharmada csak az építési költség.) 
Négy közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor. 
Megállapítást nyert, hogy hat foglalkoztatós óvoda 
épülete, mini bölcsödével a kapott támogatásból 
nem, - csak annak kétszereséből - valósítható meg. 
Fontos, hogy további pénzforráshoz jussunk! 
Érsekvadkert községnek szüksége van új óvodára! 
Minden lehetőséget számba vettünk és igyekeztünk 
a hiányzó pénzforrást előteremteni.  
Mindent megtettünk, megteszünk, azért, hogy az 
óvoda ügye megoldódjon. Az óvoda fejlesztése, a 
beruházás megvalósítása azonban már az új testü-
letre vár.     
 
Érsekvadkert Község Önkormányzata bekerült a 
kormány 

az új kerékpár út – folyamatban -  megépítése, az 
iskola épületének korszerűsítése, a konyha felújí-
tása, akadálymentesítése, a térfigyelő kamerarend-
szer bővítése, sportpark építése stb.

Három TOP- os beruházásunk: – óvoda fejlesztése, 
ipari terület kialakítása és fejlesztése – megvalósí-
tása átnyúlik a következő ciklusba, melynek oka az 
ipari terület 
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gazdaságélénkítő programjába, melynek célja vál-
lalkozások segítése, új munkahelyek létrehozása, a 
területi egyenlőtlenségekből adódó gazdasági hátrá-
nyok kiküszöbölése. Ennek a programnak a kereté-
ben első lépésként Önkormányzatunk a közrend-
közbiztonság megtartása érdekében harminc millió 
forint támogatást kapott a kamerarendszer felújítá-
sára, bővítésére, új kamerák beszerzésére. Továbbá 
lehetőségünk nyílik arra, hogy községünk is részt 
vegyen a kormány által finanszírozott pályaépítési 
programban. 
 
Fontos azt is kiemelni, hogy az elmúlt öt évben 
pénzügyi lehetőségünktől függően sikerült saját erő-
ből is kisebb fejlesztéseket, beruházásokat is meg-
valósítani. A Sportpályán akadálymentes vizes 
blokkot építettünk, közmunka program keretében 
felújításra került a Csendőrlaktanya három lakása, 
járdát újítottunk, új buszvárókat építettünk, környe-
zetünket szépítettük. 

 
Önök előtt ismert, hogy ebben a ciklusban is min-
dent megtettünk azért, hogy minél több álláskereső-
nek munkalehetőséget biztosítsunk. Részt vettünk, 

veszünk a Belügyminisztérium által koordinált 
START közmunka mintaprogramok szervezésében, 
lebonyolításában, melynek keretében évente 30-35 
főt foglalkoztatunk. Érsekvadkert Község Önkor-
mányzatát Dr, Pintér Sándor Belügyminiszter Úr a 
közfoglalkoztatási programok megvalósításban 
nyújtott tevékenysége elismeréséül 2017-ben elis-
merő Miniszteri Oklevéllel tüntette ki. 

 
Önkormányzatunknál az intézmények karbantartá-
sát a GAMESZ végzi, mely minden évben intézmé-
nyeinknél elvégezte az éppen aktuális munkálato-
kat.  
A közfoglalkoztatás és a település üzemeltetése is a 
GAMESZ útján történik. Az elmúlt öt évben is 
anyagi lehetőségeinktől függően minden évben saját 
erőből kátyúztuk útjainkat, közterületeken, a teme-
tőben a füvet tavasztól –őszig folyamatosan nyírtuk, 
szépítettük környezetünket.  
 

 
 

 
 
 
 

Önkormányzatunk – pénzügyi lehetősége szerint – segítette és segíti és támogatja a rászorultakat.  
(Lásd 5. sz. tábla) 
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2014. 18.969.660   4.998.240   10.626.800 60.156 2.546.200     510.000      646.500 2.516.124       40.873.620 

2015.   3.302.200      766.800 5.491.200 - 2.511.400    380.000   1.030.485 2.596.580        16.078.665 

2016. - - 2.347.500 - 2.192.400 -   2.158.365 2.501.900   146.000   9.344.455 

2017. - - 2.975.000 - 2.014.000 -   4.156.715 4.365.117 65.000    75.000 13.650.832 

2018. - - 2.530.000 - 2.018.500 -   2.828.245 5.427.853 -    75.000 12.879.598 

2019. 08. 
hó - - 1.437.500 - 869.000 -   1.116.500 - -  50.000 3.473.000 

 
Ezeken a támogatásokon kívül Önkormányzatunk 
minden évben a nagycsaládos és egyedül élő rászo-
rultakat élelmiszer – Családsegítő Szolgálat segítsé-
gével - és tűzifa támogatásban részesített. 
Szociális Rendeletünk szerint miden évben temetési 
segélyt is adtunk.  
2014.  140.485-Ft 8 fő 
2015.    20.000-Ft 2 fő 
2016.  190.000-Ft    12 fő 
2017.  365.405-Ft    18 fő 
2018.  320.560-Ft    16 fő 
Összesen:     1.036.450-Ft    56 fő 
 
Az elmúlt években is több civil szervezetet, egyesü-
letet, magán személyt részesítettünk támogatásban. 
Támogattuk a Tűzoltó Egyesületet, a Polgárőr egye-
sületet, a Sportegyesületet, UFC egyesületet, Nép-
dalkört, számos diákot, középiskolást, egyetemistát. 
 
Minden évben megemlékeztünk nemzeti ünnepe-
inkről, hőseinkről. 
 
Emléktáblát helyeztünk el a Közösségi Ház falára a 
mártír halált halt érsekvadkerti zsidók emlékére. A 
Hősök terén az emlékmű előtt az első világháborús 
katonasírokból hozott földet helyeztünk el, jelezve, 

hogy végleg hazakerültek az első világháborúban 
elesett érsekvadkerti katonák. 
Ebben a ciklusban három köztiszteletben álló érsek-
vadkerti lakos részére Díszpolgári kitüntetést ad-
tunk át, megköszönve községünkért végzett munká-
jukat. 
Korábbi évekhez hasonlóan számos kulturális ese-
ményeken vehettek részt községünk polgárai, de a 
szokásos rendezvényeinken kívül más szórakozási 
lehetőséget is biztosítottunk. 
Fontos kiemelni, hogy 2018. szeptemberében Ér-
sekvadkerten került megrendezésre a Megyenap, 
mely a Nógrád megyeiek számára igen rangos ese-
mény. 
Községünk több helyi értéke (Kálvária a búcsúztató 
kápolnával, a népviselet, és a Vadkerti nagygönc) 
bekerült a Nógrád Megyei Értéktárba, Nógrádikum-
ként tartják nyilván. 
Jó testvér-települési kapcsolatot ápolunk a lengyel 
és a szlovák testvéreinkkel.  
 
Tisztelt Érsekvadkertiek! 
Köszönöm Önöknek, hogy bizalmukkal megtisz-
teltek és rám bízták szülőfalum vezetését. Ebben 
a ciklusban is – úgy, mint az előző kettőben is – 



É r s e k v a d k e r t i  H í r e k88  É r s e k v a d k e r t i  H í r e k  
 

2019. OKTÓBER 
 

ez a munka volt számomra – sokszor családom 
előtt is - a legfontosabb.  
Tizenhárom éve naponta azért tevékenykedem, 
hogy polgármesteri eskümhöz híven, azt be-
tartva minden igyekezetemmel Érsekvadkert ja-
vát szolgáljam. 
Képviselő-társaimmal, munkatársaimmal, Balla 
Mihály országgyűlési képviselő úrral együtt azon 
dolgoztam, dolgozom, hogy a községünk élhető, 
biztonságos, szép település legyen, ahol jó élni és 
dolgozni. Községünk fejlődése közös munkánk 
eredménye!  
 

Ezúton is tájékoztatom Önöket, hogy október 13-
án nem indulok a választásokon, október 14-től 
új vezetése lesz községünknek. 
Köszönöm együttműködésüket, támogatásukat, 
szeretetüket! 
Ismételten megköszönöm bizalmukat, hogy rám 
bízták Érsekvadkert  vezetését. Megtiszteltetés 
volt számomra, hogy szülőfalum polgármestere 
lehettem. 
A Jóisten áldja meg Érsekvadkert minden polgá-
rát, óvja és vigyázza községünket! 
Tisztelettel és köszönettel, 
Érsekvadkert, 2019 szeptember 25. 

Dr Kovácsné Nagy Mária 
polgármester 

Tájékoztató a képviselő-testület üléseiről 
2019. április- május-június-július –augusztus- szeptember  

hónapok 
1.) 2019. április 4-i rendkívüli 
nyilvános ülés 
a.) Ezen az ülésen az Erdőpartner 
Kft. érsekvadkerti malom fejlesz-
téséhez kapcsolódó kérelmével 
foglalkozott a képviselő-testület.  
2.) 2019. április 30-i nyilvános 
ülés  
a.) Az első napirendi pontban dön-
tött a képviselő-testület arról, hogy 
pályázatot nyújt be a Jókai út fel-
újítására, valamint benyújtja az ön-
kormányzatok rendkívüli támoga-
tására vonatkozó igényét.  
b.) A második napirendi pontban 
az Öregek Egyesített Szociális In-
tézményének Szervezeti Működési 
Szabályzatát, szakmai programját 
aktualizálta a képviselő-testület. 
c.) Harmadik napirendi pontként a 
Mikszáth Kálmán Közművelődési 
Intézmény 2018. évi beszámolóját 
ismerte meg és fogadta el a testület. 
d.) Az orvosi ügyelet finanszírozá-
sával kapcsolatos tájékoztatót is-
merte meg és fogadta el a képvi-
selő-testület. 
e.) Határozott a képviselő-testület 
arról, hogy az Érsekvadkerti Pol-
gármesteri Hivatalban 2019. nya-
rán öt munkanapos igazgatási szü-
net kerül megtartásra. 
f.) A korábbi évekhez hasonlóan 
Érsekvadkert Község Önkormány-
zata a 2019/2020-as nevelési évben 
is részt kíván venni az óvodatej 

programban. 
 g.) Egyéb ügyek tájékoztatók na-
pirendben foglalkozott a képvi-
selő-testület az Érsekvadkerti Kol-
ping Család kérelmével, illetve a 
Balassagyarmati Mentőállomás új 
eszközbeszerzéséhez 30 ezer fo-
rinttal járult hozzá a testület.  
Továbbá azzal, hogy a Helytörté-
neti Emlékháznál a GAMESZ 
szakemberi elvégzik a szükséges 
karbantartási és állagmegóvó mun-
kálatokat.  
Támogatta a képviselő-testület Be-
lovai Róbert rendőr alezredesnek a 
Balassagyarmati Rendőrkapitány-
ság vezetőjévé történő kinevezését. 
Döntött a képviselő-testület a 
„Menaságra repülj” című doku-
mentumfilm Érsekvadkerten tör-
ténő bemutatásáról.  
A Magyar Falu program keretében 
az orvosirendelő felújítására, or-
vosi eszközbeszerzésre és közös-
ségi terek felújítására – az Ifjúsági 
Ház tetőszerkezetének felújítására 
nyújtja be Érsekvadkert Község 
Önkormányzata pályázatát.  
3.) 2019. május 20-i nyilvános 
ülés  
a.) Döntött a képviselő-testület épí-
tési munkák elvégzésére irányuló 
közbeszerzési eljárás lezárásáról a 
TOP 3.1.1-15NG1- 2016-00006 
számú „Vadkert Velo - Két keré-

ken Érsekvadkerten” című  pro-
jektben. A közbeszerzés nyertes 
ajánlattevevője a Penta Általános 
Építőipari Kft.  
4.) 2019. május 28-i nyilvános 
ülés  
a.) Az első napirendi pontban az 
önkormányzat 2018. évi költségve-
téséről szóló 2/2018.(II.23.) önkor-
mányzati rendeletet módosította a 
képviselő-testület. 
b.) Megalkotta a képviselő-testület 
az önkormányzat 2018. évi zár-
számadásáról szóló rendeletet. 
c.) Módosításra került a helyi épí-
tési szabályzatról szóló 3/2003. 
(II.14.) önkormányzati rendelet. 
d.) Szükségessé vált Érsekvadkert 
Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testületének az anyakönyvi 
szolgáltatások helyi szabályozásai-
ról szóló 10/2017. (VI.28.) rendelet 
felülvizsgálata és módosítása.  
e.) A következő napirendi pontban 
az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 
13/2014.(XII.2.) rendelet kerül 
módosításra.  
f.) A képviselő-testület elfogadta 
az önkormányzat és intézményei-
ről szóló 2018. évi belső ellenőr-
zési jelentést.  
g.) A helyi termékértékesítést szol-
gáló piacok infrastrukturális fej-
lesztése, közétkeztetés fejlesztése 
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című VP.- 7.2.1-7.4.1.3- 17. kód-
számú felhívás keretében megvaló-
suló konyha felújítás, fejlesztés és 
akadálymentesítés kivitelezési fel-
adatainak elvégzése ajánlati felhí-
vásra érkezett ajánlatok közül a 
Bátonytrade Kft. ajánlatát tartja a 
testület legkedvezőbbnek, így ez-
zel a gazdaságiszereplővel köt vál-
lalkozói szerződést.  
h.) A következő napirendi pontban 
a Nógrád Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság Balassagyar-
mati kirendeltségének 2018. évi te-
vékenységéről szóló beszámolót 
ismerte meg és fogadta el a testület.  
i.) Az elsőfokú gyámhatóság 2018. 
évi tevékenységéről szóló beszá-
molót ismerte meg és fogadta el a 
képviselő-testület. 
j.) A Nyugat Nógrád Családsegítő 
és Gyermekjóléti szolgálat 2018. 
évi tevékenységéről szóló beszá-
moló elfogadásáról döntött a kép-
viselő-testület.  
k.) Egyéb ügyek tájékoztatók napi-
rendben tájékoztatást kaptak a kép-
viselő-testület tagjai Lukács And-
rás plébános, Érsekvadkert dísz-
polgára 2019. június 29-én megtar-
tott aranymiséjével kapcsolatosan, 
döntöttek arról, hogy ezen ünnep 
költségeihez az önkormányzat is 
hozzájárul.  
Tájékoztató hangzott el az Érsek-
vadkerti Sport Egyesület elnöké-
nek megkereséséről. 
Döntött a képviselő-testület arról, 
hogy a temető nyilvántartásának 
digitális formában történő feldol-
gozására beszerzési eljárást folytat 
le.  
Tájékoztatást kaptak a képviselő-
testület tagjai a csapadékvízhálózat 
fejlesztésével és a Vadkert Velo 
pályázattal kapcsolatosan.  
5.) 2019. június 25-i nyilvános 
ülés  
a.) Az első napirendi pontban elfo-
gadásra került a képviselő-testület 
II. félévi munkaterve. A testületi 
ülések továbbra is a hónap utolsó 
keddi napjain kerülnek megtar-
tásra. 
b.) Döntött a képviselő-testület az 

Észak Kelet Pest és Nógrádmegyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról.  
c.) Tájékoztatást kapott a képvi-
selő-testület az Ary Erzsébet 
Óvoda fejlesztésével kapcsolato-
san.  
d.) Döntött a képviselő-testület ar-
ról, hogy a József Attila útra 7,5 
tonnás súlykorlátozást vezet be. 
e.) A folyamatban lévő pályázatok-
ról kaptak tájékoztatást a képvi-
selő-testület tagjai. 
A Csapadékvíz Hálózat fejlesztése 
2019. július végére befejeződik. 
A Vadkert Velo projekt során a ke-
rékpárút kivitelezési munkálatai 
2019. július 1-én megkezdődnek.  
Tájékoztatást kaptak a képviselők 
a Petőfi Sándor Általános Iskola 
Energetikai korszerűsítése című 
pályázattal kapcsolatosan. 
Az Ipariterület kialakítása, fejlesz-
tése projekt kiviteli terveinek ké-
szítése folyamatban van.  
Az Intézmények Konyhájának fej-
lesztési munkálatai 2019. július 15-
én megkezdődnek.  
 A Jókai út felújítására beadott pá-
lyázat befogadásra került. 
A Képviselő-testület a Magyar 
Falu program keretében a követ-
kező területek fejlesztésére nyúj-
tott be pályázatot Ifjúsági Ház tető-
szerkezetének felújítására, Orvosi 
rendelő energetikai korszerűsí-
tésre, orvosi eszköz beszerzésre.  
f.) Az egyéb ügyek tájékoztatók 
napirendben tájékoztató hangzott 
el Érsekvadkert egészségügyi háló-
zatáról. 
Döntött a képviselő-testület kettő 
darab Teqball asztal vásárlásáról. 
Továbbá döntött a képviselő-testü-
let arról, hogy az érsekvadkerti 
Kulcsosház egyszeri összejövete-
lek megtartására is igénybe vehető. 
A Polgármesteri Hivatal udvarában 
lévő fenyőfa el van száradva, az 
Érsekvadkerti Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület vállalta a fa szakszerű 
eltávolítását.  
A képviselő-testület döntött arról, 
hogy élni kíván vásárlási jogával 

Érsekvadkert 015/2 hrsz földterü-
letre.  
6.) 2019. június 26-i közmeghall-
gatással egybekötött ülésről 
A képviselő-testület közmeghall-
gatással egybekötött ülést tartott 
Érsekvadkert lakosságának a Vad-
kert Velo- Kétkeréken Érsekvad-
kerten című projekttel kapcsolato-
san.  
7.) 2019. július 8-i nyilvános ülés  
a.) Az Ary Erzsébet Óvoda fejlesz-
tési beruházásával kapcsolatosan 
döntött a képviselő-testület arról, 
hogy az Érsekvadkerti  Ary Erzsé-
bet Óvodát a Váci Egyházmegye 
fenntartásába kívánja adni. Az Ön-
kormányzat tulajdonában lévő 784 
hrsz Érsekvadkert, Rákóczi út 157. 
épület tulajdonjogát a Váci Egy-
házmegye részére átadja.  
b.) A következő napirendipontban 
döntött a képviselő-testület az Öre-
gek Egyesített Szociális Intézmé-
nyének vezetője kiemelkedő mun-
kájának jutalmazásáról.  
8.) 2019. július 30-i nyilvános 
ülés 
Ezen az ülésen döntött a képviselő-
testület a Helyi termékértékesítést 
szolgáló piacok infrastrukturális 
fejlesztése közétkeztetés fejlesz-
tése című VP6-7.2.1-7.4.1.3.-17 
kódszámú pályázattal kapcsolato-
san.  
9.) 2019. augusztus 7-i rendkívüli 
nyilvános ülés  
a.) Döntött a képviselő-testület ne-
gyedik nyílt közbeszerzési eljárás 
indításáról az Ary Erzsébet Óvoda 
fejlesztése Érsekvadkerten TOP-
1.4.1.15NG1-2016-00005 projekt 
építési munkálatainak megvalósí-
tásához kapcsolódóan. 
b.) A következő napirendi pontban 
döntött a képviselő-testület az In-
tézmények Konyhája vezetőjének 
vezetői megbízásának meghosz-
szabbításáról, illetve Érsekvadkert 
Intézmények Konyhája vezetői ál-
láshelyének meghirdetéséről.  
c.) Egyéb ügyek tájékoztatók napi-
rendben tájékoztatást kaptak a kép-
viselők az Intézmények Konyhájá-
nak fejlesztéséről.
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Döntött a képviselő-testület arról, 
hogy a Magyar Falu program kere-
tében a következő területek fejlesz-
tésére kíván Érsekvadkert Község 
Önkormányzata pályázatot benyúj-
tani a közeljövőben: belterületi 
utak felújítására: az Árpád és a 
Templom körüli út felújítására, 
településüzemeltetés vonatkozásá-
ban eszközbeszerzésre, óvoda ud-
varának, eszközeinek fejlesztésére, 
temető felújítása: a temetőben nyil-
vános mellékhelység kialakítására, 
temető kerítésének felújítására, te-
metőben lévő két út felújítására és 
a csapadékvízelvezetésére, 
a Polgármesteri Hivatal tetőszerke-
zetének felújítására. 
Érsekvadkert bekerült a Belügymi-
nisztérium által meghirdetett Gaz-
daságélénkítő programba, a prog-
ramnak köszönhetően településünk 
30 millió forint támogatást kapott a 
közbiztonsági kamerarendszer fej-
lesztésére, kiépítésére.  
Érsekvadkerten a közeljövőben 
Sportfejlesztési program fog in-
dulni, a programnak köszönhetően 
egy új 20x40 méteres rekortán pá-
lya létesülhet.  
10.) 2019. augusztus 27-i nyilvá-
nos ülés  
a.) Az első napirendi pontban mó-
dosította a képviselő-testület az ön-
kormányzat 2019 évi költségveté-
séről szóló 5/2019.(II.26.) rendele-
tét. 
b.) A következő napirenden a kép-
viselő-testület megalkotta a nem 
közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
helyi közszolgáltatásáról szóló ön-
kormányzati rendeletet.  
c.) Döntött a képviselő-testület ar-
ról, hogy pályázatot nyújt be 2019. 
évi rendkívüli önkormányzati tá-
mogatásra. 
d.) A következő napirendi pontban 

Pistyúr Attila és felesége kérelmé-
vel foglalkozott a képviselő-testü-
let. 
e.) Tájékoztatást kapott a képvi-
selő-testület a Belügyminisztérium 
gazdaságfejlesztési és felzárkózta-
tási programjáról, a település köz-
biztonsági kamerarendszerének 
fejlesztéséről. 
f.) Az októberi 13-i önkormányzati 
választásra vonatkozóan a Helyi 
Választási Bizottság és a Szavazat 
Számláló Bizottság tagjainak meg-
választásáról, kiegészítéséről hatá-
rozott a képviselő-testület. 
g.) Tájékoztató hangzott el a folya-
matban lévő projektekről, pályáza-
tokról.  
h) Bozsonyik Rita Érsekvadkert 
Radnóti úti lakos kérelmével is 
foglalkozott a képviselő-testület. 
i) Egyéb ügyek tájékoztatók napi-
rendben tárgyalta a testület Kovács 
János Érsekvadkert Madách úti la-
kos kérelmét, valamint a soron kö-
vetkező önkormányzati progra-
mokról kaptak tájékoztatást a kép-
viselő-testület tagjai.  
11.) 2019.szeptember 24-i nyilvá-
nos ülés: 
a) Az első napirendi pontban meg-
ismerte és elfogadta a képviselő-
testület a polgármesteri beszámolót 
a 2014-2019-es önkormányzati 
ciklusról. 
b.) A képviselő-testület döntött ar-
ról, hogy benyújtja többlettámoga-
tási igényét az érsekvadkerti Petőfi 
Sándor Általános iskola épületei-
nek energetikai korszerűsítése 
című pályázathoz. 
c.) Döntött a képviselő-testület 
csatlakozási szándéknyilatkozat 
benyújtásáról a 2019/2020-as évi 
Bursa Hungarica felsőoktatási ösz-
töndíj pályázathoz.  
d.) Jóváhagyta a testület a 2020-
2034-es időszak szennyvízcsa-
torna-beruházás gördülő fejlesztési 

tervét. 
e.) Döntött a képviselő-testület, 
Paulicsekné Dr. Kovács Katalin, 
Holman Tamás és Nagy Balázs ér-
sekvadkerti lakosok beadott kér-
elme ügyében. 
f.) Bemutatásra került, az aktuali-
zált temető nyilvántartás, melynek 
köszönhetően digitalizált formá-
ban kerülnek nyilvántartásra a te-
mető sírhelyek. 
g.) Tájékoztatást kapott a képvi-
selő-testület a települési rendezési 
terv megvalósítási folyamatának 
jelenlegi állásáról. 
h.) Egyéb ügyek tájékoztatók napi-
rendben elfogata a képviselő-testü-
let Molnár János műfüves pálya 
gondnokságához kapcsolódó, 
2019. szeptember 30-i hatállyal 
történő lemondását, azonban 2019. 
december 31. társadalmi munká-
ban vállalja a pálya állagmegóvó 
felügyeletét. 
Döntött a képviselő-testület arról, 
hogy Dr. Kovácsné Nagy Mária le-
köszönő polgármester településün-
kért végzett tizenhárom éves oda-
adó munkáját jutalmazni kívánja. 
Tájékoztatást kaptak a képviselők 
az Intézmények Konyhájának fel-
újításáról. A konyha felújítása vár-
hatóan 2019. szeptember végére el-
készül. 
Tájékoztató hangzott el a 2019. 
szeptember 28-án megrendezésre 
kerülő Falunap programjairól, il-
letve a Lengyel testvértelepülé-
sünkről érkező delegáció látogatá-
sáról.  
A képviselő testület üléseiről bő-
vebb tájékoztatás a jegyzőköny-
vekből szerezhető, mely elérhető a 
Polgármesteri Hivatalban, Könyv-
tárban, vagy a www.ersekvad-
kert.hu honlapon is. 
Érsekvadkert, 2019. szeptember 25. 

dr. Szabó Bence  
jegyző

 


