Nógrádmegyer Községi Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésének

Jegyzőkönyve
( 2015. július 31.)
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Jegyzőkönyv
Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 31-én
11.00 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: Bangó János
Gáspár László
Géczi László
Dr. Pálmai Kálmán
Szűcs János
Verbói Gábor

képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő
polgármester

Tanácskozási joggal: dr. Verbói Mária jegyző
Távolmaradó képviselő: Rácz Béla
A polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy a megválasztott hat képviselő-testületi tag közül 5 fő jelen van, egy fő igazoltan van távol, így a
tanácskozás határozatképes. A napirendek fontosságára való tekintettel az ülés összehívása telefonon
történt.
Előterjeszti napirendi javaslatát. .
1.) A 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet alapján, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztése 2015-től igénybe vehető támogatások keretében beszerzésre
kerülő mikrobusz közbeszerzési kiírása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
2.) Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 számú
pályázata.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
3.) A hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő, Verbói Gábor polgármester
4.) Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda óvoda-vezető megbízása.
Előterjesztő. Verbói Gábor polgármester
5.) A pékség értékesítésére érkezett ajánlat.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
6.) Tanévkezdési támogatás
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
7.) Egyebek
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A képviselő-testület az előterjesztett napirendeket más javaslat megtétele nélkül egyhangúlag elfogadja.
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Napirendek tárgyalása
1.) A 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet alapján, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztése 2015-től igénybe vehető támogatások keretében beszerzésre
kerülő mikrobusz közbeszerzési kiírása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
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
52/2015. (VII. 31.) önkormányzati határozata
1. Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
„Mikrobusz beszerzése Nógrádmegyer Község Önkormányzata részére” tárgyú a
Kbt. 122/A § szerinti közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívást
jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kbt. 122/A § (1)
bekezdése alapján legalább három – a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit
megítélése szerint teljesíteni képes – mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősülő
gazdálkodó szervezetet kérjen fel ajánlattételre.
Felelős: Verbói Gábor polgármester
Határidő: azonnal
2.) Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 számú
pályázata.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 számú pályázatáról, melyhez a tagönkormányzatoktól saját
forrás biztosítására van szükség. Nógrádmegyertől 26.196.-Ft összegre van szükség.
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
53/2015. (VII. 31.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Által megvalósításra kerülő, a „Kelet-nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer

3

fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című pályázat megvalósításához szükséges
önerőt, 26.196.-Ft összegben az önkormányzat 2015. évi költségvetésében
biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert az önerő átadásáról szóló megállapodás aláírására
2015. augusztus 31-ei fizetési határidővel.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Verbói Gábor polgármester
3.) A hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő, Verbói Gábor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a 385/2014. (XII.31.) Kormányrendelet 13/A §
rendelkezéséről, mely szerint a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrmértékű
gyűjtőedényre vonatkozó változtatásokat 2016. január 1-től kell alkalmazni. Ezért a képviselő-testület
által korábban elfogadott rendelet módosítás hatálybalépését szükséges megváltoztatni, a
Kormányrendeletnek megfelelően.
Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot:
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2015. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete
Nógrádmegyer község hulladékgazdálkodásáról szókló
9/2015. (VI.22.) rendelettel módositott,
24/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )
4.) Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda óvoda-vezető megbízása.
Előterjesztő. Verbói Gábor polgármester
A polgármester elmondja, hogy az óvodavezetői állásra kiírt pályázatra egyetlen jelentkező sem volt.
A jelenlegi vezető megbízásának lejárata 2015. augusztus 15. A folyamatos óvodai ellátás biztonságos
megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges óvodavezető megbízása. Az óvoda óvodapedagógusai
közül a jelenlegi megbízott vezető vállalja a feladatot.
A polgármester bejelenti érintettségét és a további tárgyalásban, döntéshozatalban nem vesz részt.
Mivel a polgármester elfogult a kérdésben, az alpolgármester szavazásra bocsátja az alábbi javaslatot:
-A nógrádmegyeri Napsugár Óvoda vezetésére 2015. augusztus 16. napjától – az eredményes
pályázatig, de legkésőbb 2016. augusztus 15-ig – kapjon megbízást a jelenlegi vezető, Verbói
Gáborné. Az óvoda vezetője tekintetében a munkáltatói jogokat az alpolgármester gyakorolja.
Mivel hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
54/2015. (VII.31.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda vezetői
megbízásával kapcsolatos előterjesztést és úgy döntött, hogy a Napsugár Óvoda vezetői
beosztásának ellátásával - a kinevezés szerinti munkaköréhez kapcsolódó feladatok
ellátása mellett – Verbói Gábornét bízza meg 2015. augusztus 16. napjától
közalkalmazotti jogviszony keretében, a Napsugár Óvoda óvodavezetői (magasabb
vezetői) megbízásra irányuló pályázat alapján megbízott vezetőjének kinevezéséig, de
legfeljebb egy évig, 2016. augusztus 15-ig.
A Képviselő-testület úgy döntött továbbá, hogy Verbói Gáborné korábbi illetményét és
vezetői pótlékát változatlanul hagyja .
A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy a megbízáshoz szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2015. augusztus 31.
Felelős: dr. Pálmai Kálmán alpolgármester
5.) A pékség értékesítésére érkezett ajánlat.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( az ajánlat a jegyzőkönyv melléklete )
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a pályázati kiírásra határidőben nem
érkezett ajánlat. 2015. július 29-én érkezett dr. Czudar Sándor ügyvéden keresztül egy ajánlat, melyet
az önkormányzat által megbízott ügyvédi irodának is továbbítottunk. ( A képviselők az ajánlatot
másolatban kézhez kapják ). Mint azt a képviselők is látják, az ajánlatból nem tűnik ki, hogy mire
mennyi a konkrét ajánlat. Javasolja ezért, hogy az ajánlattevőt hívjuk fel konkrét ajánlat megtételére,
nevezetesen mennyit ajánl az épületért és mennyit az üzletrészért. Amennyiben a cég megmarad, a
dolgozóknak nem kell végkielégítést fizetni, hiszen nincs a munkáltatóban változás. Ez egy kicsit
könnyíti a helyzetet.
Hozzászólások:
Szűcs János: emléke szerint két kiírás volt, jó lett volna ha azoknak megfelelően érkezik az ajánlat.
Bangó János megegyezést javasol, véleménye szerint jó hogy a cégtől megszabadul Gamesz, és azon
keresztül az önkormányzat.
Dr. Pálmai Kálmán elmondja, hogy bár a kiírástól teljesen eltérő az ajánlat, mégis tárgyalást javasol
különösképpen azért, mert az árat alacsonynak tartja.
Gáspár László támogatja az ajánlattevővel való tárgyalást.
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Verbói Gábor polgármester egyetért a képviselők javaslatával, indítványozza egy levél megírását az
ügyvédi irodán keresztül az ajánlattevőnek, miszerint adjon konkrét ajánlatot az épületre és az
üzletrészre külön-külön. A konkrét döntés előtt természetesen személyes tárgyalást is szükségesnek
tart az ajánlattevővel.
Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú- 6 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
55/2015. (VII.31.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a pékségre vonatkozó ajánlatot, attól nem
zárkózik el, arról az ajánlattevővel tárgyal.
A végleges döntés meghozatalához kéri az ingatlanra, valamint a Megyerkenyér
Bt beltagi betétjére vonatkozó konkrét ajánlat külön-külön történő
meghatározását.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Verbói Gábor polgármester
6.) Tanévkezdési támogatások megállapítása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester ismerteti a helyi rendeletben rögzített ide vonatkozó szabályokat és javasolja, hogy a
tavalyi mértékben és feltételekkel kerüljön megállapításra a tanévkezdési támogatás.
A Képviselő-testület elfogadja a polgármester javaslatát és egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
56/2014. (VII. 31.) határozata
A Képviselő-testület a 2015/2016-os tanév kezdéséhez a szociális rászorultságtól függő
települési támogatásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 15 §-a
alapján, a szociális normatíva terhére – az alábbi támogatásokat nyújtja:

-

Középfokú oktatás
az első szakképzés vagy érettségi megszerzése esetén a tanuló 20. életévének
betöltéséig nappali tagozaton:
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a.) aki a törvény szerint ingyenes tankönyvtámogatásban részesül
b.) aki nem részesül ingyenes tankönyvtámogatásban

5.000.-Ft
10.000.-Ft

Az osztályt ismétlő tanulóknak és magántanulónak nem jár támogatás.
A támogatás feltétele az iskolalátogatási igazolás, és az előző év végi bizonyítvány
bemutatása.
Felsőoktatás
- a felsőfokú iskolarendszerű oktatás nappali tagozatán tanulóknak az első diploma
megszerzéséhez 10.000.-Ft a támogatás
A támogatás feltétele az iskolalátogatási igazolás bemutatása.
A kérelmek benyújtási határideje: 2015. szeptember 30.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Verbói Gábor polgármester
Dr. Verbói Mária jegyző

7.) Egyebek
a.) Ingyenes gyermekétkeztetés
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester emlékezteti a képviselőket a 2014. novemberi döntésre, mely szerint minden helyi
óvodás és a helyi általános iskolába járó gyermeknek ingyenes étkeztetést biztosított a tanév végéig.
Javasolja, hogy az év végéig kapják meg a gyerekek ezt a kedvezményt. Az önkormányzat a szociális
normatíva terhére vállalni tudja az ingyenesség biztosítását.
A Képviselő-testület egyetért a polgármester javaslatával és egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi
határozatot hozza:

Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
57/2015. (VII. 31.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testülete megtárgyalta az óvodai és a helyi általános iskolai
Ingyenes 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 2015.
december 31. napjáig az étkezést térítésmentesen biztosítja, a szociális
normatíva terhére.
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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
A képviselők részéről hozzászólás, észrevétel nincs, ezért a polgármester megköszöni a részvételt és az
ülést 13.30 órakor bezárja.

K.m.f.

Verbói Gábor
polgármester

dr. Verbói Mária
jegyző
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