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Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.november 6-án 

              15.00 órakor megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:   Bangó János 

 Gáspár László 

                         Géczi László 

  Dr. Pálmai Kálmán 

  Rácz Béla   

  Szűcs János 

  ( képviselők ) 

 

  Verbói Gábor polgármester 

 

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 mindenki jelen van, így a tanácskozás 

határozatképes.  

 

Előterjeszti napirendi javaslatát: 

 

1.) A polgármesteri program ismertetése.  

     Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

2.) A polgármester illetményének, költségtérítésének és egyéb juttatásainak megállapítása. 

     Előterjesztő: Dr. Verbói Mária jegyző 

  

3.) Alpolgármester választása 

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

4.) Alpolgármester és a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása. 

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

5.) Bizottságok létrehozása 

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

6.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 

     Előterjesztő. Dr. Verbói Mária jegyző 

 

7.) Egyebek 

 

A polgármester kiegészítésként javasolja, hogy a bizottságok létrehozását a Szervezeti és Működési 

Szabályzattal együtt tárgyalja a képviselő-testület  

 

A képviselő-testület az előterjesztett napirendet, az elhangzott kiegészítéssel,  más javaslat megtétele 

nélkül egyhangúlag elfogadja. 
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Napirendek tárgyalása 

 

 

1.) A polgármesteri program ismertetése . 

     Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester  

     ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

Hozzászólások, kérdések: 

 

Rácz Béla képviselő elmondja, hogy a polgármester felújításokat, közösségi rendezvényeket említett, 

az oktatáshoz kapcsolódóan közös találkozókon lehet-e ötleteket benyújtani, illetve fórumok vannak-e 

amiket meg lehet nyitni a lakosság felé ? 

 

Verbói Gábor  polgármester válasza: igen, természetesen van lehetőség, az IKSZT fogja össze. 

 

Rácz Béla képviselő kérdezi, hogy önkormányzati képviselő előkészíthet-e találkozásokat különféle 

csoportokkal, pl. vállalkozókkal, hegyiekkel ? Örömmel hallja, hogy a polgármester tagja a területi 

területfejlesztési bizottságnak, van-e az önkormányzatnak pályázatírója, kivel íratja a pályázatait ? 

 

Verbói Gábor polgármester válasza: önkormányzati képviselő előkészíthet találkozásokat, mint az 

előbb említette az IKSZT erre alkalmas. Konkrét pályázatíróval nincs szerződése az önkormányzatnak, 

a jegyző és a művelődésszervező írnak pályázatokat, vagy eseti megbízás alapján, szakértő pályázatíró 

bevonására kerül sor. 

 

Szűcs János képviselő kérdezi, hogy mikorra várható vezetékes internet a faluban ? 

 

Verbói Gábor polgármester válasza: voltak kezdeményezések, pályázatok Szécsény környékén a 

vezetékes internet kiépítésére vonatkozóan, de eddig sajnos nem sok eredménnyel. Konkrét időt nem 

tud mondani. 

Tájékoztatja a képviselő-testületet arról is, hogy az önkormányzat gazdasági programját a választást 

követő hat hónapon belül kell elkészíteni. Ehhez ötleteket, elképzeléseket kér, a megvalósítás 

módjával, hogyanjával együtt. 

 

A napirendhez kapcsolódóan kérdés, hozzászólás nincs. A képviselő-testület a polgármesteri 

programról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.  

 

 

 2.)  A polgármester illetményének, költségtérítésének és egyéb juttatásainak megállapítása.      

       Előterjesztő:  dr. Verbói Mária jegyző 

 

A jegyző tájékoztatja a képviselőket a polgármester illetményére és költségátalányra vonatkozó 

jogszabályi rendelkezésekről, azok mértékéről. Elmondja továbbá, hogy a polgármester cafeteria 

juttatása időarányosan került kifizetésre, kéri a cafeteria megállapítását is. 

 

Verbói Gábor polgármester bejelenti, hogy személyes érintettsége miatt nem kíván részt venni a 

szavazásban. Kéri, hogy a kizárásáról szavazzon a képviselő-testület.  

 

A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

55/2014. (XI. 6.) határozata 

 

  A Képviselő-testület Verbói Gábor polgármestert – bejelentett érintettség miatt – 

  kizárja a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására vonatkozó 

  döntéshozatalból. 

 

 

A jegyző ismerteti a polgármester illetményének, költségtérítésének és egyéb juttatásainak 

megállapítására vonatkozó határozati javaslatot.  

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – Verbói Gábor polgármester nem vett részt a 

döntéshozatalban - az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

56/2014. (XI. 6.) önkormányzati határozata 

 

  A Képviselő-testület megtárgyalta a polgármester illetményének, költség- 

térítésének és egyéb juttatásainak megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbiak 

  szerint határoz: 

 

1. Megállapítja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  

CLXXXIX törvény 71 § (1)-(6) bekezdéseiben foglalt rendelkezések alapján 

      Verbói Gábor polgármester illetménye megválasztásáról havi bruttó 448.700.- Ft, 

      Költségtérítése havi bruttó 67.300.-Ft. 

 

2.   A polgármesternek megválasztásától kezdődően évi bruttó 200.000.-Ft cafeteria  

      juttatást állapít meg. 

 

  Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a szükséges munkaügyi okmányok  

  előkészítéséről,  az illetmény, a költségtérítés és az időarányos cafeteria folyósításáról. 

 

  Határidő: azonnal 

  Felelős:   dr. Verbói Mária jegyző 

 

 

3.) Alpolgármester választása, tiszteletdíjának megállapítása. 

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester ismerteti az alpolgármester választására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. 

Elmondja, hogy az alpolgármester megválasztásához szükséges titkos szavazás lebonyolítására három 

tagú Szavazatszámláló Bizottság megalakítására van szükség.  

javaslatot tesz a személyükre: elnök: Gáspár László, tagok: Szűcs János és Rácz Béla, majd szavazásra 

bocsátja azt.  

 

A képviselő-testület egyhangú - 7 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
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Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

57/2014. (XI. 6.) önkormányzati határozata 

 

 

   1. A Képviselő-testület az alpolgármester megválasztásához három tagú 

       szavazatszámláló bizottságot hoz létre a titkos szavazás lebonyolítására. 

   2. A képviselő-testület a szavazatszámláló bizottság tagjainak választja 

        az alábbi képviselőket: 

     elnök: Gáspár László 

     tag:    Szűcs János 

     tag:    Rácz Béla 

 

 

A polgármester elmondja, hogy szinte már hagyománnyá vált, hogy ő a az önkormányzati 

választásokon a  legtöbb szavazatot kapott képviselőt javasolja az alpolgármesteri megbízatásra. Ezért 

a jelöltje Dr. Pálmai Kálmán .Megkérdezi, hogy megválasztása esetén elfogadja-e a megbízást.  

 

Dr. Pálmai Kálmán képviselő bejelenti, hogy a megbízatást vállalja. 

 

A polgármester felhívja a figyelmet arra, hogy az alpolgármester megválasztásához minősített 

többségű igen szavazat szükséges. 

 

A jegyző ismerteti a titkos szavazás során használandó szavazólap tartalmát, amelyek ezt követően 

kiosztásra kerülnek. 

 

Dr. Pálmai Kálmán képviselő bejelenti érintettségét, ezért nem kíván részt venni a döntéshozatalban. 

 

A polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 

 

 „ A Képviselő-testület az alpolgármester megválasztásáról történő döntéshozatalból 

- a bejelentett érintettség miatt – Dr Pálmai Kálmán képviselőt kizárja. „ 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

58/2014. (XI. 6.) önkormányzati  határozata 

 

   A Képviselő-testület az alpolgármester megválasztásáról 

történő döntéshozatalból - a bejelentett érintettség miatt – Dr Pálmai Kálmán  

képviselőt kizárja.  

 

A titkos szavazás idejére a képviselő-testület ülését a polgármester felfüggeszti. 

 

A szavazatszámláló bizottság képviseletében Gáspár László elnök tájékoztatást ad az alpolgármester 

választás eredményéről, amely a következő: 

 

- az urnában 6 szavazólap volt, minden szavazat – tehát 6 – érvényes. Az érvényes szavazatokat  6 igen 

szavazatot kapott Dr. Pálmai Kálmán  alpolgármester jelölt. 
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A Képviselő-testület  6 igen szavazattal – Dr. Pálmai Kálmán nem vesz részt a döntéshozatalban – az 

alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

59/2014. ( XI. 6.) önkormányzati határozata 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással 

Dr. Pálmai Kálmán képviselőt alpolgármesterré választja.  

Az alpolgármester a feladatokat társadalmi megbízatásban látja el. 

 

 

Verbói Gábor polgármester gratulál Dr. Pálmai Kálmánnak az egyhangú szavazással történő 

alpolgármesterré választásához, sok sikert kíván munkájához. 

 

A képviselők szintén gratulálnak a megválasztáshoz, majd állva fogadják az eskütételt. 

 

Dr. Pálmai Kálmán – a polgármester előmondásával – a hivatalos esküt leteszi, az esküokmányt 

aláírja. 

 

Ezt követően a polgármester tájékoztatást ad az alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése 

megállapításának szabályairól, majd javaslatot tesz annak mértékére. 

 

Dr. Pálmai Kálmán alpolgármester bejelenti érintettségét, ezért nem kíván részt venni a 

döntéshozatalban. 

 

A polgármester az alábbi határozati javaslatot bocsátotta szavazásra: 

 

 „ A Képviselő-testület Dr. Pálmai Kálmán alpolgármestert – bejelentett érintettség 

   miatt – kizárja a tiszteletdíja és költségtérítés meghatározása ügyében történő 

  döntéshozatalból.” 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

60/2014. ( XI. 6.) önkormányzati határozata 

 

A Képviselő-testület Dr. Pálmai Kálmán alpolgármestert – bejelentett 

 Érintettség  miatt – kizárja a tiszteletdíja és költségtérítés meghatározása  

ügyében történő döntéshozatalból. 

 

Verbói Gábor polgármester – miután megállapítja hogy nincs hozzászólás – az alábbi határozati 

javaslatot bocsátja szavazásra: 

 

1. A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 

Törvény 80 §-a alapján dr. Pálmai Kálmán alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 

160 eFt-ban, költségtérítését a tiszteletdíja 15 %-ában, azaz havi bruttó 25 eFt-ban 

állapítja meg 2014. november 6. napjától kezdődően. 
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2. A képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy gondoskodjon a tiszteletdíj és a 

Költségtérítés folyósításáról. 

 

 Határidő: 2014. november 18. 

 Felelős:   Verbói Gábor polgármester és a pénzügyi ügyintéző 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – dr. Pálmai Kálmán nem vesz részt a döntéshozatalban – az 

alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

61/2014. ( XI. 6.) önkormányzati határozata 

 

1. A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX törvény 80 §-a alapján dr. Pálmai Kálmán alpolgármester tiszteletdíját 

havi bruttó  160 eFt-ban, költségtérítését a tiszteletdíja 15 %-ában, azaz havi bruttó 

25 eFt-ban  állapítja meg 2014. november 6. napjától kezdődően. 

 

2. A képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy gondoskodjon a tiszteletdíj és a 

           költségtérítés folyósításáról. 

 

  Határidő: 2014. november 18. 

  Felelős:   Verbói Gábor polgármester és a pénzügyi ügyintéző 

 

Ezt követően Dr. Pálmai Kálmán alpolgármester a képviselő-testülethez intézett írásbeli 

nyilatkozatával lemond a számára megállapított költségtérítés egészéről és a tiszteletdíjának egy 

részéről. A tiszteletdíjból a képviselői tiszteletdíjat tartja meg. 

 

A polgármester szavazásra bocsátja az alpolgármester tiszteletdíjának egy részéről és a 

költségtérítésről szóló lemondást. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

62/2014. ( XI. 6.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület Dr. Pálmai Kálmán alpolgármester költségtérítésről 

   és tiszteletdíjról való lemondó nyilatkozatát elfogadja. 

 

   Felhívja a polgármestert, hogy az alpolgármester részére a képviselői 

   tiszteletdíj folyósításáról intézkedjen. 

   Határidő: értelemszerűen 

   Felelős:   Verbói Gábor polgármester 

 

4.) A képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása. 

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

     ( az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete ) 
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Hozzászólások, kérdések 

 

Gáspár László képviselő kérdezi, hogy lehet-e a korábbi – havi tízezer forintos – tiszteletdíjat emelni 

húszezer forintra ? 

 

Dr. Pálmai Kálmán javasolja, hogy a tervezetben szereplő tiszteletdíj csökkentés helyett megvonás 

szerepeljen. Tiszteljék meg egymást a képviselők azzal, hogy eljönnek az ülésekre, vagy ha 

elháríthatatlan ok miatt mégsem, akkor legalább egy jelzés érkezzen. 

 

Verbói Gábor polgármester a Szociális és Közfoglalkoztatási Bizottság elnökének harmincezer, 

tagjának huszonötezer forintos havi tiszteletdíjat javasol. A rendelet hatálybalépésére 2014. december 

1. napját javasolja. 

 

Mivel más hozzászólás nincs, ezért az elhangzott javaslatokkal kiegészítve szavazásra bocsátja a 

rendelet tervezetét: 

- képviselők havi tiszteletdíja: bruttó 20.000.-Ft 

- Szociális és Közfoglalkoztatási Bizottság elnökének tiszteletdíja: havi bruttó 30.000.-Ft 

- Szociális és Közfoglalkoztatási Bizottság tagjának tiszteletdíja havi bruttó 25.000.-Ft.  

- Testületi ülésről vagy bizottsági ülésről való igazolatlan hiányzás esetén a következő 

hónapban nem Jár tiszteletdíj, továbbá, ha azonos hónapban sem testületi sem bizottsági 

ülésről igazolatlanul hiányzik a képviselő akkor a következő két hónapban nem jár 

tiszteletdíj. 

- a hatálybalépés időpontja: 2014. december 1. 

 

A képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 
Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

9/2014.(10.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról  

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

 

5-6. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata, bizottságok  

       létrehozása. 

       Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

       ( az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

A polgármester két bizottság létrehozását javasolja: 

1. a képviselők vagyonnyilatkozatainak kezelésével és ellenőrzésével, összeférhetetlenség 

vizsgálatával foglalkozó bizottságot, mivel a képviselőknek és a polgármesternek a megbízólevelük 

átvételét követő 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tenni, valamint szintén 30 napon belül az 

esetlegesen fennálló összeférhetetlenséget megszüntetni.  A polgármester az SZMSZ szerint javaslatot 

tesz a Vagyonnyilatkozat Kezelő Bizottság elnökére és tagjaira: Dr. Pálmai Kálmán elnök, Gáspár 

László és Szűcs János tagok.   

2. Szociális és Közfoglalkoztatási Bizottság: amely az önkormányzat hatáskörébe tartozó eseti 

segélyezéssel, és a közfoglalkoztatással kapcsolatos kérdésekben döntene. Véleménye szerint legalább 

öt tagból kellene hogy álljon a bizottság, két képviselő és három külső tagja lenne. 



 9 

Javaslata: Bangó János és Géczi László képviselők, valamint Trenka Ervinné, Repcsákné Sándor Adél 

és a Gamesz mindenkori műszaki vezetője. 

A képviselők a jelölést elfogadják, és nem kérik zárt ülés tartását és kizárásukat sem kérik a 

döntéshozatalból.  

 

A bizottsági tagok névsorát az SZMSZ 2. számú függeléke tartalmazza. 

A polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.  

 

A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

63/2010. ( X.18.) önkormányzati határozata 

 

   

  A Képviselő-testület megtárgyalta a bizottságok létrehozásáról szóló  

polgármesteri előterjesztést és az önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának 2. számú függelékébe a bizottságok és bizottsági tagok 

Nevét az alábbiak szerint tünteti fel: 

 

1. Vagyonnyilatkozat Kezelő Bizottság  

                    Ellnöke: Dr. Pálmai Kálmán 

                    Tagjai:   Gáspár László 

           Szűcs János 

 

2. Szociális és Közfoglalkoztatási Bizottság 

                     Tagjai:   Bangó János 

             Géczi László 

   Trenka Ervinné 

   Repcsákné Sándor Adél 

   Gamesz műszaki vezetője 

 

  Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

   

Határidő: értelemszerűen 

  Felelős: dr. Verbói Mária jegyző 

 

Hozzászólások: 

 

Rácz Béla képviselő javasolja, hogy alakuljon egy munkacsoport az intézmények, a helyi közösségek, 

civil szervezetek részvételével, melynek célja a képviselő-testületi döntések lakosság felé, illetve a 

településről érkező javaslatoknak a testület felé közvetítése lenne. 

 

Dr. Pálmai Kálmán alpolgármester véleménye szerint ezt a célt szolgálhatja a Nógrádmegyeri 

Hírmondó megjelentetése,  illetve a lakossági kezdeményezések közvetítésére alkalmas lehet ez a 

munkacsoport is. 

 

A szervezeti és működési szabályzattal kapcsolatban nincs hozzászólás, ezért a polgármester 

szavazásra bocsátja a rendelet tervezetét. 
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A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

10/2014. (XI.10.) rendelete 

 

Nógrádmegyer község önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

 

7.) Egyebek. 

     a.) Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. 

          Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

          ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

A polgármester felolvassa a Társulási Megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

64/2014. (XI.6.) önkormányzati határozata 

 

 

  A Képviselő-testület megtárgyalta a Kelet-Nógrád Hulladékrekultivációs 

  Társulás Társulási Megállapodásának 7. számú módosításáról szóló elő- 

  terjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

- A Képviselő-testület a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás 

Társulási Megállapodásának 7. számú módosítását a melléklet szerint 

jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testületi 

  Határozatot az elfogadást követően azonnal küldje meg a Munkaszervezet 

  számára. 

 

  Határidő: 2014. november 9. 

  Felelős:   Verbói Gábor polgármester 

 
 

     b.) Telepéülési értéktár létrehozása. 

          Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

          ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a tavasszal volt már szó a települési 

értéktár, illetve az értéktár bizottság létrehozásáról. Az előzetes tájékozódások alapján az értéktár 

bizottságba az előterjesztésben szereplő személyeket javasolja megválasztani. 

Mivel hozzászólás nincs, ezért szavazásra bocsátja a kiadott határozati javaslatot. 
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A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

   

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 

65./2014. (XI. 6.)  önkormányzati határozata 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Települési Értéktár, Települési Értéktár  

Bizottság létrehozásáról szóló polgármesteri előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:  

 

A Képviselő-testület Nógrádmegyeri Értéktár létrehozását határozza el és az alábbiak  

            szerinti Nógrádmegyeri Értéktár Bizottságot hozza létre: 

 

elnöke: Szigeti Lászlóné  

tagjai:  Orosz Gergely 

Botos Viktor 

Dr. Verbói Mária 

Csábi Marietta 

Géczy Ernőné  

 

A Képviselő-testület a Nógrádmegyeri  Értéktár megalakításával és működésével  

kapcsolatos eljárási szabályokra vonatkozóan az előterjesztés mellékletét képező  

működési szabályzatot elfogadja, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a testület  

döntéséről a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökét tájékoztassa. 

 

Felelős: Verbói Gábor  polgármester 

Határidő: 2014. november 15. 

 

E napirendhez kapcsolódóan a polgármester elmondja, hogy a művelődési ház szeretné valamely helyi 

illetőségű művész nevét felvenni. Korábban erről is volt szó, a művelődésszervező Szerémy Zoltán 

színművész nevét javasolja felvenni. 

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Pálmai Kálmán alpolgármester javasolja Radics István grafikus művész nevét felvenni, hiszen a 

település címere, és a művelődési ház homlokzatán lévő alkotás is az ő műve. Természetesen az élő 

leszármazók hozzájárulását szükséges megszerezni. 

 

Mivel más hozzászólás nincs, a polgármester az alpolgármester javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 

66./2014. (XI. 6.)  önkormányzati határozata 

 

  A Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat fenntartásában működő  

  közművelődési intézmény nevére vonatkozó előterjesztést és az alábbiak szerint  

  határoz: 
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1. A nógrádmegyeri Művelődési Ház -  amely jelenleg a GAMESZ Alapító 

Okiratában intézményegységként szerepel – Radics István nógrádmegyeri 

születésű és lakos grafikus művész nevét vegye fel, amennyiben ehhez a művész 

élő leszármazottjai hozzájárulásukat adják. 

 

2. A névváltozással kapcsolatos előkészítő munkákkal, engedélyek, hozzájárulok 

beszerzésére felhatalmazza a jegyzőt és a művelődésszervezőt. 

 

  Határidő:  értelemszerűen 

  Felelős:      dr. Verbói Mária jegyző 

          Szigeti Lászlóné művelődésszervező 

 

c.) Az étkezési nyersanyagnormák és térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

     ( a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

A polgármester elmondja, hogy a gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályozás folyamatosan változik, a 

változatos, egészséges ételek biztosítása kötelező. Ennek érdekében a nyersanyag költségeket javasolja 

megemelni, az óvodában 322.-Ft-ra, az általános iskolában pedig 398.-Ft-ra. 

Ehhez kapcsolódón egyúttal javasolja, hogy az eddig fizetős gyermekek – óvodában 3, általános 

iskolában 15 – ingyenes étkeztetésében részesüljenek. 

 

A Képviselő-testület egyetért a polgármester javaslatával és egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi 

rendelet alkotja és határozatot hozza: 

 
Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 

11/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 

 

az étkezési nyersanyag-költségek, és intézményi 

térítési díjak megállapításáról szóló többször módosított 

1/2012. (I.25.) rendelet módosításáról 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 

67/2014. (XI.  6.)  önkormányzati határozata 

 

A Képviselő-testülete megtárgyalta az óvodai és általános  iskolai  

gyermekétkeztetésről szóló előterjesztést. 

 

A képviselő-testület az előterjesztés alapján a rendszeres gyermekvédelmi  

kedvezményben nem részesülő – térítési díjat fizető – Nógrádmegyer településen  

óvodai és általános iskolai nevelésben résztvevő gyermekek részére 2014/2015. 

tanévben  az étkezést térítésmentesen biztosítja. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a  

döntéssel kapcsolatban a szükséges  intézkedéseket megtegye. 

 

   Határidő: azonnal 

                Felelős:   Verbói Gábor polgármester  

     Dr. Verbói Mária jegyző 

 

 

    d) Közös hivatalok felülvizsgálata  

         Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester tájékoztatást ad Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 

törvény 85 § (3) rendelkezéséről, mely szerint: „  Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy 

megszüntetéséről az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületei az általános 

önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül állapodnak meg. A megállapodás az 

általános önkormányzati választásokat követő év január 1-jén lép hatályba.”  

 

E rendelkezés értelmében december 12. napjáig van lehetőség a Rimóci Közös Önkormányzati 

Hivatallal kapcsolatos döntés meghozatalára. A két önkormányzat között eddig jó volt a kapcsolat, a 

hivatal a jegyző vezetésével működik.  

 

Kéri a képviselő-testület felhatalmazását a közös hivatal további működésével kapcsolatos tárgyalások 

lebonyolítására. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 

68/2014. (XI.  6.)  önkormányzati határozata 

 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a Rimóci Közös Önkormányzati 

   Hivatal további működésével kapcsolatos előterjesztést. 

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges tárgyalások 

lebonyolítására. 

 

 Határidő: 2014. december 10. 

Felelős: Verbói Gábor polgármester 

         Dr. Verbói Mária jegyző 

 

 

    e) Szociális célú tüzifa támogatás. 

         Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy még az előző képviselő-testület döntése 

értelében pályázatot nyújtottunk be szociális célú tüzifa vásárlására, 316 m3-re.  

A belügyminiszter döntése értelmében 138 m3 tüzifa hivatalosan bejegyzett erdőgazdálkodótól történő 

megvásárlására kaptuk meg a támogatást. 
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A jelenleg hatályos szociális rendeletben szabályozásra kerültek a jogosultsági feltételek, és a döntés 

módja is. ( hivatalból, átruházott hatáskörben a polgármester dönt. ) Az elmúlt években volt már ilyen 

fajta támogatás, sok konfliktust okozott a jogosultság megállapítása.  

A tüzifa teljes árát megkaptuk, viszont az erdőből való beszállítás, illetve a jogosultaknak való 

elszállítása költsége az önkormányzatot terheli most is.  

 

A helyi rendelet módosítását javasolja, mely szerint  kérelemre adható a tüzifa és a most megalakított 

Szociális és Kozfoglalkoztatási Bizottság döntsön. A jogosultsági feltételeket változatlanul hagyná. 

( ismertetésre kerül a rendelet ide vonatkozó része. ) 

 

Hozzászólások: 

 

Rácz Béla képviselő kérdezi, hogy az erdészetnél lehet-e „szedd magad” akciót kezdeményezni, hogy 

a családok kedvezményesen jussanak tüzelőhöz ? 

 

Verbói Gábor polgármester válasza: volt már az előző években is ilyen kezdeményezést, de sajnos 

kevés család jelentkezett, mert még a kedvezményes összeget sem tudták megfizetni. A másik 

probléma az volt, hogy amikor összegyűjtötték és összerakták a fát,  mire hazaszállították volna 

ellopták. Természetesen meg fogom keresni az idén is az erdészetet ebben az ügyben is.  

 

Dr. Pálmai Kálmán alpolgármester javasolja, hogy a most megjelenő Nógrádmegyeri Hírmondóba 

kerüljön be ez a hír is, és legyen a kérelmeknek beadási határideje megjelölve.  

 

Verbói Gábor polgármester egyetért a javaslattal, véleménye szerint a november végi határidő jó 

lenne, és a bizottság döntését követően még karácsony előtt ki lehetne osztani a fát.  

 

Bangó János elmondja, hogy a hónap utolsó munkanapja november 28, megfelelő határidő lehet. 

 

Mivel más hozzászólás nincs a polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzati rendelet 

módosítására, és az önkormányzati határozatra vonatkozó javaslatot: 

 

1. Önkormányzati rendelet módosítás: a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi 

szabályozásáról szóló  28/2013.(XII.31.) önkormányzati  rendelet 11 § (3) bekezdése helyébe 

az alábbi szöveg kerülne: „ (3) A természetbeni juttatás megállapítása kérelemre induló eljárás 

keretében, a Szociális és Közfoglalkoztatási Bizottság átruházott hatáskörében történik. „  

 

     2.   Az önkormányzati határozati javaslat:  

  

          „ A Képviselő-testület megtárgyalta a 2013. évi szociális tüzifa támogatásról szóló 

            Előterjesztést és az alábbiak szerint határoz: 

-   a kérelmek benyújtási határideje: 2014. november 28. du. 14.00 óra, 

                                                            a határidő jogvesztő. 

  -     a szociális tüzifa támogatás iránti kérelmek a hivatal ügyfélszolgálatán és 

                               a  családsegítő szolgálatnál átvehetők.  

 

- a Nógrádmegyeri Hírmondó kiadványban jelenjen meg a szociális tüzifa 

támogatás igénylésével kapcsolatos tájékoztató. 

 

 Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.” 
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A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja és határozatot hozza: 

 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

12/2014. (XI. 12.) önkormányzati rendelete  

 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 

28/2013.(XII.31.) önkormányzati  rendelet módosításáról 

 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 

69/2014. (XI.  6.)  önkormányzati határozata 

 

 

             A Képviselő-testület megtárgyalta a 2013. évi szociális tüzifa támogatásról szóló 

             előterjesztést és az alábbiak szerint határoz: 

-   a kérelmek benyújtási határideje: 2014. november 28. du. 14.00 óra, 

                                                            a határidő jogvesztő. 

  -     a szociális tüzifa támogatás iránti kérelmek a hivatal ügyfélszolgálatán és 

                               a  családsegítő szolgálatnál átvehetők.  

 

- a Nógrádmegyeri Hírmondó kiadványban jelenjen meg a szociális tüzifa 

támogatás igénylésével kapcsolatos tájékoztató. 

 

  Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

  Határidő:  2014. november 11. 

  Felelős:    dr. Verbói Mária jegyző 

 

 

Az egyebek napirenden belül képviselői hozzászólások: 

 

Rácz Béla több témakörben is kért szót. 

 

- civil fórum megszervezését szeretné elkezdeni 

- Roma nap : április 8, szeretné ha Nógrádmegyerben is ünnep lenne, zenés, 

                         táncos rendezvényt szeretne, melyhez önkormányzati támogatás 

                         is társulhatna 

- Személyes észrevétel: a választások során volt a polgármester és közte a  

      kampányból eredő „ellenfél” viszony. Most viszont, hogy képviselő lett, szeretne a   

      többi képviselővel a faluért dolgozni, és szeretné ha sikeres lenne az elkövetkező öt  

      év, ezért mindent meg fog tenni.  
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Verbói Gábor polgármester örül annak amit Rácz Béla képviselő elmondott.  

Van egy jelmondat, hitvallás amit a kezdetektől magáénak tart: Mindannyian Nógrádmegyerért 

dolgozunk és dolgozzunk.  

 

  

Mivel más napirend, hozzászólás nincs, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 18.30 

órakor bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

    Verbói Gábor       dr. Verbói Mária 

    polgármester                jegyző 

 


