Nógrádmegyer Községi Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésének

Jegyzőkönyve
( 2015. április 29.)
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Jegyzőkönyv
Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én
13.00 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: Bangó János
Gáspár László
Géczi László
Dr. Pálmai Kálmán
Szűcs János
Verbói Gábor

képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő
polgármester

Távolmaradó képviselő: Rácz Béla
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, 1 fő igazoltan van távol, így a
tanácskozás határozatképes. A napirendek sürgősségére való tekintettel az ülés összehívása telefonon
történt.
Előterjeszti napirendi javaslatát:
1.) Pályázatok benyújtása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
2.) Egyebek
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A képviselő-testület az előterjesztett napirendeket más javaslat megtétele nélkül egyhangúlag
elfogadja.
Napirendek tárgyalása
1.) Pályázatok benyújtása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
A polgármester két pályázati lehetőségről tájékoztatja a képviselő-testületet. Az egyik az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
21/2015. IV. 17.) MvM rendelet alapján igényelhető gépjármű beszerzési támogatás.
E program keretében egy kilenc személyes kisbuszra javasolja a pályázat benyújtását. A támogatás a
gépjármű nettó értékét támogatja, az áfa-t viszont az önkormányzatnak kell biztosítani. Ismerteti
továbbá az elkészített szakmai programot is.
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A másik a gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyerek-étkeztetés biztosítása
támogatására benyújtható pályázati lehetőség. E program keretében az elmúlt évekhez hasonlóan a
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők felét lehetne étkeztetésben részesíteni a nyári
időszakban, legalább 43, legfeljebb 53 munkanapon keresztül.
Hozzászólások:
Dr. Pálmai Kálmán véleménye szerint mindkét pályázati lehetőséget ki kell használni. A gyerekek
nyári étkeztetése szinte elengedhetetlen, hiszen vannak olyan családok ahol a gyermekek csupán az
óvodában vagy az iskolában kapnak meleg ételt.
A kisbuszra való pályázat benyújtását is javasolja, az ismertetett szakmai program alapján.
Mivel más hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a két pályázat benyújtásával
kapcsolatos előterjesztést.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatokat hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
32/2015. (IV.29.) önkormányzati határozata
 A képviselő-testület megismerte az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015.
IV. 17.) MvM rendeletet (a továbbiakban: rendelet), továbbá megtárgyalta és elfogadta
az ehhez kapcsolódó előterjesztést, valamint szakmai programot.
 A testület a szolgáltatás fejlesztést szükségesnek ítéli meg, ezért dönt arról, hogy a
rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően támogatást igényel a
kistérségi közlekedés szolgáltatás fejlesztése egyéb szolgáltatás ellátásához, a ba)
pontjában lévő „új gépjármű beszerzése már működő szolgáltatás kapcsán” a 2.
célterületre.
 A támogatással megvalósuló gépjármű beszerzéshez az önkormányzat a szükséges
önrészt a 2015. évi költésvetése terhére biztosítja.
 A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a
támogatási igény benyújtására.
Felelős: Verbói Gábor polgármester
Határidő: értelemszerű
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
33/2015. (IV. 29.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a „Gyermekszegénység elleni program keretében
nyári étkeztetés biztosítása támogatására” pályázati lehetőségről
szóló polgármesteri előterjesztést és úgy határoz, hogy 43 munkanapon
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keresztül – június 30 napjától augusztus 28- napjáig - a saját fenntartásában
működő konyháról biztosítja a rászoruló gyermekek részére az étkeztetést.
A nyári gyermek-étkeztetéshez saját forrást biztosít, a jelentkező igények
kielégítése érdekében, maximum ötszáz-ezer forintos keret terhéig.
Utasítja a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: pályázati kiírásban foglaltak szerint
Felelős: Verbói Gábor polgármester
2.) Egyebek
a.) Nógrádmegyeri Gamesz vezetői megbízás javítása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a március 30-i ülésen döntés született a
Gamesz vezetőjének öt évre történő megbízásáról. Adminisztrációs hiba miatt a vezető megbízásának
lejárati ideje elírásra került, ezért szükséges a javítás.
Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
34/2015. (IV. 29.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta és jóváhagyja a Nógrádmegyeri
Gazdasági- Műszaki- Ellátó- és Szolgáltató Szervezet vezetői megbízásáról
szóló, Nógrádmegyer-Rimóc Szociális Társulás Társulási Tanácsának
döntését, mely szerint Futó Enikő intézmény-vezetői megbízásának
időtartamát 2014. április 1.től - 2020. március 31-ig terjedő időszakra
állapította meg.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Verbói Gábor polgármester
Határidő: azonnal
b) Nógrádmegyer-Rimóc Szociális Társulás társulási tanácsa döntésének jóváhagyása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Nógrádmegyer-Rimóc Szociális Társulás
társulási tanácsa szintén öt éves időtartamra bízta meg Király Attilánét a Nógrádmegyeri Virágsziget
Szociális Központ vezetésével. Adminisztrációs hiba folytán elírásra került a megbízás lejárati ideje,
ezért a javítást a társulási tanács elvégezte, a döntés jóváhagyását kéri a képviselő-testülettől.
Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozza:
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Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
35/2015. (IV. 29.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta és jóváhagyja a Nógrádmegyeri
Virágsziget Szociális Központ vezetői megbízásáról szóló,
Nógrádmegyer-Rimóc Szociális Társulás Társulási Tanácsának
döntését, mely szerint Király Attiláné intézmény-vezetői
megbízásának időtartamát 2014. április 1.től - 2020. március 31-ig
terjedő időszakra állapította meg.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Verbói Gábor polgármester
A képviselők részéről hozzászólás, észrevétel nincs, ezért a polgármester megköszöni a részvételt és az
ülést 14.10 órakor bezárja.

K.m.f.

Verbói Gábor
polgármester

dr. Verbói Mária
jegyző
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