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Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 30-án  

  15.00 órakor megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:  Bangó János   képviselő 

Géczi László    képviselő 

Dr. Pálmai Kálmán  alpolgármester 

Szűcs János    képviselő 

 

Verbói Gábor    polgármester  

  

Távolmaradó képviselő:  Gáspár László, Rácz Béla      

 

Tanácskozási joggal:    1. napirendnél:           Futó Enikő 

                minden napirendnél: 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 négy fő jelen van, 2 fő igazoltan van távol,  így a 

tanácskozás határozatképes.  

 

Előterjeszti napirendi javaslatát: 

  

1.) Nógrádmegyeri GAMESZ vezetőjének megbízása. 

Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

      2.) Nógrádmegyeri Virágsziget Szociális Központ vezetői megbízás jóváhagyása..  

           Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

      3.) Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

           Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

      4.) Egyebek 

           a.) Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás pályázatai. 

                 Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 b.) Nógrádmegyer-Rimóc Szociális Társulás Társulási Megállapodás módosítása. 

                 Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

           c.) Radics István Művelődési Ház és Könyvtár munkatervének jóváhagyása. 

                Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

           d.) Aktuális kérdések 

                Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

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

elfogadja. 

Napirendek tárgyalása 

 

1.) Nógrádmegyeri GAMESZ vezetőjének megbízása 

            Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester  
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Futó Enikő – pályázó – hozzájárul a napirend nyilvános tárgyalásába. 

 

A polgármester elmondja, hogy egyetlen pályázat érkezett a GAMESZ vezetői állásra, a Futó Enikőé, 

majd ismerteti a pályázatot.  

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Pálmai Kálmán véleménye szerint Futó Enikő alkalmas a feladat elvégzésére, tudomása szerint 

jelenleg is ő a megbízott vezető. 

 

Verbói Gábor polgármester támogatja és javasolja Futó Enikő öt évre szóló megbízását. 

 

Mivel más hozzászólás nincs a polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.  

  

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

16/2015. (III. 30.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a Nógrádmegyeri GAMESZ vezetői 

álláshelyére beékezett pályázatokról szóló polgármesteri előterjesztést 

és az alábbi döntés hozza: 

 

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 

     (Kjt.) 23. §. (1) (3) bekezdése értelmében a Nógrádmegyeri  

     GAMESZ vezetőjének Futó Enikőt bízza meg, 2015. április 1. napjától  

     2019.  március 31. napjáig terjedő időre. 

 

A vezető bérét a Kjt. szerint, vezetői pótlékát a pótlékalap 250 %-ban, egyéb 

pótlékát a pótlékalap 100 %-ban, határozza meg. 

  

- Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

   Határidő:   2015. április 18. 

   Felelős:   Verbói Gábor polgármester 

 

 

    2.) Nógrádmegyeri Virágsziget Szociális Központ vezetői megbízás jóváhagyása..  

          Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

17/2015. (III. 30.) önkormányzati határozata 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Nógrádmegyeri Virágsziget 

Szociális Központ vezetőjének megbízásáról szóló előterjesztést 

és Nógrádmegyer-Rimóc Szociális Társulás Társulási Tanácsának 

döntését, mely szerint Király Attilánét az intézmény vezetésével  
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2014. április 1-től 2019. március 31-ig terjedő időszakra megbízta, 

jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:    Verbói Gábor polgármester 

 

3.) Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

      ( a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Mivel hozzászólás, észrevétel nincs a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete  

 

a szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról szóló  

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

 

4.) Egyebek 

     a) Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás pályázatai 

KEOP-1.1.1./2/F/09-11-2013-0003 pályázat  

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 pályázat 

        Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester ismerteti a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Munkaszervezetének 

megkeresését, melyben kérik a tagönkormányzatok döntését a KEOP-1.1.1./2/F/09-11-2013-0003 

pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkák esetleges többletköltségének, és a KEOP-1.1.1/C/13-

2013-0013 pályázathoz – Kelet-nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzések- 

kel -  kapcsolódó többletköltség vállalásáról. Ez 37.814.- Ft és 60.301.-Ft plusz költséget jelent az 

önkormányzatnak. Javasolja a projektek támogatását és a saját forrás biztosítását. 

 

Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatokat hozza: 

 

Nógármegyer Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 

18/2015 (III.30.) önkormányzati határozata 

 

A  „Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése” című, KEOP-1.1.1/2F/09-

11-2013-0003 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkák esetleges többletköltségével 

kapcsolatos döntések meghozatala 
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      1) A Képviselő-testület a „Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése” 

című pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkák megvalósításának önerő-fedezetéhez 2015. 

évi költségvetésében legfeljebb 37.814.- Ft többletönerőt biztosít. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Verbói Gábor polgármester 

 

       2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kivitelezési munkák megvalósítására 

irányuló közbeszerzési eljárás nyertesével történő szerződéskötést követően a pontos összegnek 

megfelelő önerőről a Képviselő-testületet tájékoztassa, és a költségvetési rendelet szükséges 

módosítását terjessze elő. 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:  Verbói Gábor polgármester 

 

      3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-2. pontok szerinti döntésről a Kelet-

Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás munkaszervezetét a határozat megküldésével 

értesítse. 

 

Határidő: haladéktalanul,  2. pont szerinti döntésről értelemszerűen 

Felelős: Verbói Gábor polgármester 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 

19/2015 (III.30.) önkormányzati határozata 

 
A „Kelet-nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című, KEOP-

1.1.1/C/13-2013-0013 számú pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala 

 

       1) A Képviselő-testület a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által 

megvalósításra kerülő, a 'Kelet-nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 

eszközbeszerzésekkel' című pályázat megvalósításához szükséges önerőt 60.301..-Ft összegben 

az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosítja, és felhatalmazza a polgármestert az 

önerő átadásáról szóló megállapodás aláírására, 2015. április 15-i fizetési határidővel. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Verbói Gábor polgármester 

 

      2) A Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az 1. pontban megjelölt pályázathoz kapcsolódó 

üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és a megvalósíthatósági tanulmányban 

feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá a megvalósíthatósági 

tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerik és elfogadják. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Verbói Gábor polgármester 

 

       3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Kelet-Nógrád Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társulás munkaszervezetét a határozat megküldésével értesítse. 
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Határidő:  2015. március 31. 

Felelős:  Verbói Gábor polgármester 

 

  b) Nógrádmegyer-Rimóc Szociális Társulás Társulási Megállapodás módosítása. 

      Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester ismerteti a szociális társulás társulási megállapodásának módosításával kapcsolatos 

változásokat, és kéri a társulási megállapodás jóváhagyását is. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

20/2015 (III. 30.) határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a Nógrádmegyer-Rimóc Szociális Társulás  

   Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést és a módosító 

okiratot valamint az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást  

a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

   Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

   megtételére. 

 

   Határidő: 2015. április 15. 

   Felelős:   Verbói Gábor  polgármester 

             Dr. Verbói Mária jegyző 

 

    c.) Radics István Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkatervének jóváhagyása. 

         Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester ismerteti a munkatervet. 

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Pálmai Kálmán megdicséri a művelődésszervezőt, a munkatervben szereplő változatos, érdekes, 

minden korosztály számára lehetőséget adó munkaterv elkészítéséért, a programok megszervezéséért. 

 

Mivel más hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a Radics István Művelődési 

Ház 2015. évi munkatervéről szóló előterjesztést. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének  

21/2015 (III. 30.) önkormányzati határozata 

 

A Képviselő-testülete megtárgyalta a Radics István Művelődési Ház és Könyvtár 

2015 évi munkatervéről szóló előterjesztést és a munkatervet a melléklet szerint 

jóváhagyja.   



 7 

     d.) Pályázatok benyújtása. 

          Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester ismerteti a lehetőségeket, két pályázat benyújtását javasolja: 

- Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.4 ab. 

alpontja szerinti  „ szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 

önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása”  támogatás  

-  Szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények 

fejlesztése, felújítása támogatásra a Nógrádmegyeri Virágsziget Szociális Központ tetőterét 

szeretnénk beépíteni. Így lehetőségünk nyílna 12 férőhellyel való bővítésre és demens betegek 

elhelyezésére. 

 

A képviselők egyetértenek a polgármester javaslatával és egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi 

határozatokat hozzák: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

22/2015. (III.30.) önkormányzati határozata 

 

 

   A Képviselő-testület Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 

Szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pont és a III. 4. pont szerinti 

„ a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési  

önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására  

   című pályázati kiírás b) pontjára benyújtja támogatási igényét. 

 

   Felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására. 

 

   Határidő: 2015. április  

   Felelős:   Verbói Gábor polgármester 

 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

23/2015. (III.30.) önkormányzati határozata 

 

A Képviselő-testület a „ Szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását  

szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása”  támogatásra 

benyújtja pályázatát, és a megvalósításhoz szükséges saját forrást biztosítja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: 2015. április  

   Felelős:   Verbói Gábor polgármester 

 

    e.) Megállapodások jóváhagyása. 

         Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a Szécsényi Járási Önkormányzatok 

Területfejlesztési és Feladatellátási Társulásával kötendő megállapodásokról. Az egyik megállapodás a 
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belső ellenőrzési feladatokra és a belső ellenőr költségeinek megosztására vonatkozik, a másik pedig a 

társulási tagságból eredő fizetési kötelezettségre vonatkozik. 

 

Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a két megállapodás tervezetet. 

    

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

24/2015 (III. 30.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a Szécsényi Járási Önkormányzatok  

   Területfejlesztési és Feladatellátási Társulásával a belső ellenőrzési feladatok 

   ellátásának hatályos jogszabályi előirásoknak megfelelő ellátására létrejött 

   megállapodást jóváhagyja. 

 

   Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

   Határidő: 2015. április 30. 

   Felelős:    Verbói Gábor polgármester 

 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

25/2015 (III. 30.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a Szécsényi Járási Önkormányzatok  

   Területfejlesztési és Feladatellátási Társulásával a társulás adminisztratív 

   feladatainak végzésével kapcsolatos, pénzeszköz átadásról szóló megállapodást  

   jóváhagyja. 

 

   Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

   Határidő: 2015. április 30. 

   Felelős:    Verbói Gábor polgármester 

 

Egyebek napirenden belül a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet Mezei Lászlóné Orgona út 

65 szám alatti lakos lakóházával kapcsolatos információkról, a Balassagyarmai Járási Hivatal,  mint I. 

fokú építési hatóság leveléről. Mezei Lászlóné részére, a lakóház rendbetételére cementet, sódert és 

faanyagot biztosított az önkormányzat, de sajnos a család által vállalt munka nem lett elvégezve. 
 

A Képviselő-testület ezt követően hatósági ügyet tárgyal, ezért zárt ülésen folytatja munkáját. 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

 

K.m.f. 

 

 

  Verbói Gábor          dr. Verbói Mária 

  polgármester                          jegyző 

 


