Nógrádmegyer Községi Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésének

Jegyzőkönyve
( 2017. április 27. )
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Jegyzőkönyv
Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 27-én
15.00 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:

Géczi Lászlóné

aljegyző ( a jegyző helyettesítésére )

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. Elmondja, hogy a napirend sürgősségére való tekintettel az ülés összehívása telefonon
történt.
A polgármester ezután előterjeszti napirendi javaslatát.
1.) Rimóci Szent István Általános Iskola igazgató állására beérkezett pályázat véleményezése.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester

A képviselő-testület az előterjesztett napirendet – más javaslat megtétele nélkül – egyhangúlag
elfogadja.
Napirendek tárgyalása
1.) A Rimóci Szent István Általános Iskola igazgatói állására beérkezett pályázat véleményezése
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester ismerteti a Balassagyarmati Tankerületi Központ igazgatójának megkeresését,
mely szerint a Rimóci Szent István Általános Iskola igazgatói állására egy pályázat érkezett az
Antal Gyuláé. A vagyonkezelésbe adott ingatlan tulajdonosi önkormányzatnak véleményezési
joga van.
Kéri a képviselőket hogy véleményezzék a pályázatot.
Hozzászólások:
Géczi László :Antal Gyula kinevezését maximálisan támogatom. Kellő tapasztalattal, gyakorlattal
rendelkezik, az iskola igazgatói állására továbbra is alkalmasnak tartom.
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Dr. Pálmai Kálmán: Antal Gyula Igazgató úr pályázatát részletesnek, alaposnak tartom, és ismerve
eddigi tevékenységét javasolom, hogy nyomatékosan támogassuk kinevezését.
Szűcs János : A pályázatot szakmailag alátámasztottnak ítélem meg. Antal Gyulát mindannyian
ismerjük, személyesen sok éve.
Ismerve elhivatottságát,rátermettségét,csak támogatni tudom a továbbiakban is a kinevezését.
Verbói Gábor polgármester egyetért a képviselők hozzászólásával, véleménye szerint Antal Gyula
alkalmas az igazgatói feladatok ellátására.
Mivel más hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
26/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a Rimóci Szent István Általános
Iskola intézményvezetői állására beérkezett pályázatról szóló
polgármesteri előterjesztést és az alábbiak szerint határoz:
1.) Antal Gyulának a Rimóci Szent István Általános Iskola
intézményvezetői állására beérkezett pályázatát, intézményvezetővé
történő megbízását támogatja.
2.) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. 05. 12.
Felelős: Verbói Gábor polgármester
2.) Egyebek
Pályázatok benyújtása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a márciusi ülésen döntött pályázatok benyújtását
erősítse meg.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatokat hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
27/2017. (IV.27.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásról szóló polgármesteri
előterjesztést és az alábbiak szerint határoz:
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1.) Benyújtja pályázatát az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására kiírt pályázati felhívásra, a Nógrádmegyer Orgona út 2-20-ig
terjedő szakaszának felújítására.
2.) A beruházás összes költsége bruttó 14.951 eFt. A megvalósításhoz szükséges
saját forrás összege 2.242.650.-Ft, melyet a képviselő-testület költségvetésében
biztosít.
3.) Felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészítésére és benyújtására.
Határidő: 2017. május 2.
Felelős: Verbói Gábor polgármester
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
28/2017. (IV.27.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter
által, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.
törvény 3. melléklet 1.7. pont és a III. 1. pont szerinti a megyei önkormányzatok
és a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására ( ennek keretében a
rendkívüli szociális támogatásra ) meghirdetett pályázatra benyújtja támogatási
igényét.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására.
Határidő: 2017. május
Felelős: Verbói Gábor polgármester
Egyebek napirenden belül a polgármester tájékoztatja a képviselőket
- a beadott pályázatok jelenlegi állásáról, valamint
- a bölcsőde létrehozásával kapcsolatos aktuális helyzetről. Az épület – Petőfi út 117. – tisztasági
meszelése megtörtént, a konvektorok elé a védőrácsok elkészültek. A bölcsőde indításához kaptunk
adományt a szécsényi Banett turkálóból ( plüss játékokat, törölközőket ) A Váci Egyházmegye intézi
a működési engedélyt hiszen az ő fenntartásukban fog működni az intézmény
Mivel egyéb napirend, észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester megköszöni a részvételt és az
ülést 16.05 órakor bezárja.
K.m.f.

Verbói Gábor
polgármester

dr. László Tünde
jegyző
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