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Jegyzőkönyv 
 

 

Készült:  Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember  

               11-én  15.00 órakor megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:  Csuka Ramóna  képviselő    

Gáspár László                         képviselő 

Radvánszky Gyula  képviselő 

Szűcs János    alpolgármester  

Verbói Tiborné  képviselő 

 

Verbói Gábor    polgármester  

  

Távolmaradó képviselő:  Mártonka Istvánné   

,     

Tanácskozási joggal:  dr. Verbói Mária        jegyző 

 

A polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. A jelenléti ív alapján 

megállapítja, hogy a megválasztott hat képviselő-testületi tag közül öt fő jelen van, így a 

tanácskozás határozatképes. A napirend sürgősségére való tekintettel az ülés összehívása 

telefonon történt. 

 

Előterjeszti napirendi javaslatát. 

 

1.) Szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása. 

      Előterjesztő:  Dr. Verbói Mária jegyző  

 

2.) „ Itthon vagy – Magyarország szeretlek „ programhoz való csatlakozása 

Előterjesztő:   Verbói Gábor polgármester 

 

3.) Bursa Hungarica – felsőoktatási ösztöndíj programhoz való csatlakozás. 

Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

4.) Egyebek 

Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

                            

A képviselő-testület az előterjesztett napirendeket és más javaslat megtétele nélkül 

egyhangúlag elfogadja. 

 

Napirendek tárgyalása 

 

 

1.) Szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása. 

      Előterjesztő:  Dr. Verbói Mária jegyző  
 

A jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az október 12-i  helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi választások jelölt ajánlásai, és a jelöltek 

nyilvántartásba vétele megtörtént. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény 18 § 
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(1) és (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy ki nem lehet a választási bizottság tagja, az 

összeférhetetlenséget folyamatosan vizsgálni kell. 

Miután a jelölteket nyilvántartásba vette a HVB felülvizsgáltuk a bizottságaink megválasztott 

tagjainak és póttagjainak a jelöltekkel való összeférhetetlenségét. A felülvizsgálat 

eredményeként megállapítottam, hogy alig maradt bizottsági tag. Ezért az alábbiakban teszek 

javaslatot a szavazatszámláló bizottságok tagjaira és póttagjaira. Az általam javasolt 

személyek vállalták a szavazás lebonyolítását. 

 

- 1. szavazókör : Futó Dávid, Pingiczer Caba, Berki Csilla, Kriályné Mulyad Klaudia,  

- 2. szavazókör: Horváth Jánosné, Trenka Beáta, Juhász Imréné 

- Nemzetiségi szavazókör: Mucs Csabáné, Botos Marika.   

 

Kéri a képviselő-testületet a  javaslat elfogadására. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

47/2014. ( IX. 11.) határozata 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a szavazatszámláló bizottságok 

tagjainak megválasztásáról szóló előterjesztést és a választási eljárás- 

ról szóló 2013. évi XXXVI  törvény 23 §-ában biztosított jogkörében  

eljárva a szavazatszámláló bizottságok tagjait, póttagjait az alábbiak    

szerint választja meg: 

 

1. szavazókör – Polgármesteri Hivatal Petőfi út 79. 

 

Futó Dávid    Orgona út 9.   tag          

Pingiczer Csaba  Jókai út 45  tag 

Berki Csilla    Petőfi út 69.  póttag 

Királyné Mulyad Klaudia     Malom  út 11.  póttag 

 

2. szavazókör- Általános Iskola, Petőfi út 140. 

 

Horváth Jánosné   Rákóczi út 1.  tag           

Trenka Beátaő   Petőfi út 17.  póttag 

Juhász Imréné   Petőfi út 196.  póttag 

 

Nemzetiségi szavazókör- Művelődési Ház, Petőfi út 100. 

 

    Mucs Csabáné   Petőfi út 1.  póttag 

      Botos Marika     Árpád út 3.   póttag 

     

 

2.) „ Itthon vagy – Magyarország szeretlek „ programhoz való csatlakozás. 

       Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester ismerteti az „ Itthon vagy – Magyarország  szeretlek „ program-sorozat  

támogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló  44/2014. (IX.5.) BM rendeletet, és  
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kéri a képviselő-testületet, hogy csatlakozzon ehhez a programhoz. 

  

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

48/2014. (IX.12.) határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta az „ Itthon vagy – Magyarország  

   szeretlek „ program-sorozat támogatása felhasználásának részletes  

   szabályairól szóló  44/2014. (IX.5.) BM rendelettel kapcsolatos 

   polgármesteri előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 

 

1) Az önkormányzat csatlakozik a 2014. szeptember 27-én megrende- 

zésre kerülő „Itthon vagy – Magyarország szeretlek „  program- 

Sorozathoz, amelynek keretében a településen napközbeni 

programokkal rendezvényt szervez, és csatlakozik az országosan 

összehangolt tűzgyújtáshoz. A programsorozat arculati elemeit 

tartalmazó plakátot a rendezvények időtartama alatt közzéteszi. 

 

2) Felkéri a polgármestert, hogy a 44/2014. (IX.5.) BM rendeletben 

foglaltaknak megfelelően a támogatási igényt nyújtsa be. 

 

Határidő: 2014. szeptember 15. 

Felelős:    Verbói Gábor polgármester 

 

 

3.) Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj programhoz való csatlakozás 

      Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester ismerteti a 2014/2015 tanévre vonatkozó csatlakozási felhívást. 

 

Szavazásra bocsátja az előterjesztést. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

49/2014. (IX. 11.) határozata 

 

  A Képviselő-testület megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

  Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról szóló polgármesteri  

  előterjesztést és úgy határoz, hogy a 2014/2015-ös tanévben is csatlakozik 

  a programhoz. 

 

  Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

  Határidő: 2013. szeptember 30. 

  Felelős:   Verbói Gábor polgármester 
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4.) Egyebek 

a.) Megyerkenyér Bt üzletvezetőjének kérelme 

Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester ismerteti a Megyerkenyér Bt üzletvezetőjének kérelmét. 

( a kérelem a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

Hozzászólások: 

 

Szűcs János soknak tartja a nyolc milliós hitelt, de ha csupán hitelkeret és nem biztos, hogy 

mind fel lesz használva, támogatja a kérelmet. 

 

Radvánszky Gyula elmondja, hogy a zökkenőmentes működéshez szükség van a folyószámla 

hitelkeretre. 

 

Verbói Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a tavasszal a GAMESZ 

adott kölcsönt a Bt-nek, hogy ki tudja fizetni a lejárt számláit, és ezt az összeget a megemelt 

hitelkeret terhére vissza tudja fizetni.  

 

A polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzon a kérelemben elhangzott 

kérdésekről. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 6  igen  - szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

50/2014. (IX. 11.) határozata 

 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a Megyerkenyér Bt folyószámla  

                                   hitelkeret szerződés megújításáról szóló előterjesztést és az alábbiak  

   szerint dönt: 

 

1.) Hozzájárulását adja  Szécsény és Környéke Takarékszövetkezettel 

     egy éves hitelkeret megkötéséhez,  2014. 09.17 és 2015. 09.17. 

     időszakra. 

 

2.) A hitelkeret 8.000.000.- Ft-ra való felemeléséhez hozzájárul. 

 

3.) A hitel fedezete továbbra is a pékség épülete. ( Nógrádmegyer, 

     Petőfi út 98. 552 hrsz.  

 

4.) Felhatalmazza a polgármestert és a Bt vezetőjét a szükséges  

     intézkedések megtételére.  

     

Határidő: azonnal  

Felelős:    Verbói Gábor polgármester 

                 Novák István Megyerkenyér Bt üzletvezetője 
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b) Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás  

   Társulási Megállapodásának módosítása. 

                        Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester elmondja, hogy a társulási megállapodás módosítására azért van szükség, 

mert Varsány község csatlakozási kérelmet nyújtott be, a közösségi szolgálat ellátási ágat 

szeretné igénybe venni.  

 

Kéri a határozati javaslat elfogadását. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

51/2014. (IX. 11.) határozata 
 

A Képviselő-testület megtárgyalt Szécsény Térsége Humánszolgáltató 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 

módosításáról szóló előterjesztést, és a módosítást a melléklet szerint 

Jóváhagyja. 

 

   Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

 

   Határidő: 2014. szeptember 30. 

   Felelős:   Verbói Gábor polgármester 

 

 

c) Önkormányzati szolgálati lakás bérletére vonatkozó kérelem.                 

Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet Botos Nándorné – szóban elhangzott – 

kérelméről, mely szerint az önkormányzat tulajdonában lévő, Petőfi út 117. szám alatti 

szolgálati lakást szeretné bérbe venni. Indoka: a férjét operálni fogják és nyugalomra volna 

szüksége, amit otthon nem tud biztosítani számára.  

 

A polgármester elmondja azt is, hogy az iskolaigazgató jelzett, hogy az iskola egyik 

alkalmazottjának szüksége volna a lakásra. Emlékezteti a képviselő-testületet arra is, hogy az 

iker lakások egyikét a rendőrség rendelkezésére bocsátotta, KMB-s rendőr számára. 

 

Hozzászólások: 

 

Verbói Tiborné jelzi, hogy az idősek otthona egyik – más településről bejáró – dolgozója is 

igényli a szolgálati lakást. 

 

A polgármester szavazásra bocsátja az elhangzottakat. 

 

A Képviselő-testület  egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

52/2014. (IX. 11.) határozata 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta Botos Nándorné kérelmét, valamint az  

elhangzott képviselői bejelentést, és az alábbiak szerint dönt:  

 

1.) Az önkormányzat tulajdonában lévő, Nógrádmegyer Petőfi út 

117 szám alatti szolgálati lakást kizárólag az önkormányzat, 

annak intézménye, a településen lévő közalkalmazottakat foglalkoztató 

intézmény alkalmazásában álló munkavállalók számára adja bérbe. 

 

2.) A Petőfi út 119. szám alatti önkormányzati szolgálati lakást elsősorban 

a rendőrség számára biztosítja. 

 

3.) Fentiek figyelembevételével a településen élők lakásproblémáinak 

önkormányzati szolgálati lakás bérbeadásával történő megoldását 

nem támogatja. 

 

  Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

    Határidő: értelemszerűen  

    Felelős: Verbói Gábor polgármester  

            

 

d.) KEOP -2014-4.10.0/F pályázat 

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet egy újabb KEOP –os pályázati lehetőségről, 

a KEOP-2014-4-10.0/F számú, „ Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 

fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” 

témakörben. Terveink szerint az óvoda, az orvosi rendelő és a hivatal nyílászáróinak cseréjét 

lehetne ebben a programban megvalósítani. Bár a határidő igen rövid, nem biztos, hogy 

sikerül teljes körűen előkészíteni a pályázatot, mégis arra kéri a képviselő-testületet, hogy 

feltételes módban döntsön a pályázat beadásáról. 

 

Hozzászólások: 

 

Radvánszky Gyula véleménye szerint, ha sikerül az előkészítés adjuk be a pályázatot. 

 

A polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot. 

 

A Képviselő-testület  egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

53/2014. (IX. 11.) határozata 

 

 A  képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja az Új Széchenyi Terv   

  Környezet és Energia Operatív Programja keretében meghirdetett, KEOP-  
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2014-4.10.0/F számú  „ Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai   

 fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia  

 régiókban”  megnevezésű pályázat benyújtását.  

 

A pályázat támogatási intenzitása 100%.  

 

A pályázatban szereplő önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok,  

megvalósítási  helyszínek – amennyiben a pályázati keretösszegbe belefér -  

 

Önkormányzati Hivatal                Petőfi út 79  hrsz:  220/5 

 Napsugár Óvoda                          Óvoda út 4.  hrsz:  449/2 

 Orvosi rendelő                              Petőfi út 81.  hrsz:  221/2 

 

Prioritást élvez az óvoda és az orvosi rendelő  épülete. 

A képviselő testület vállalja, hogy a pályázat sikeressége esetén 

megvalósítja a beruházást, valamint a fenntartási időszakban üzemelteti 

azt. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat teljes körű előkészítése  

esetén a pályázatot nyújtsa be.  

 

Határidő:  pályázati kiírás szerint  

Felelős:     Verbói Gábor polgármester 

 

 

 

Mivel más hozzászólás, észrevétel nincs, ezért a polgármester megköszöni a részvételt és az 

ülést 18.15 órakor bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Verbói Gábor        dr. Verbói Mária 

 polgármester             jegyző 

 

 

 

 

 


