Nógrádmegyer Községi Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésének

Jegyzőkönyve
( 2017. szeptember 29. )
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Jegyzőkönyv
Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 29 -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. A napirendek sürgősségére való tekintettel az ülés összehívása telefonon történt.
A polgármester előterjeszti napirendi javaslatát.
1.) Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet elfogadása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
2.) Intézményi térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A képviselő-testület az előterjesztett napirendet – más javaslat megtétele nélkül – egyhangúlag
elfogadja.
Napirendek tárgyalása
1.) Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet elfogadása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( a rendelet tervezete a jegyzőkönyv melléklete )
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyelet Osztálya a törvényességi felhívásában javasolta, hogy a
talajterhelési díj rendelet bevezető részének módosítása miatt – a jogszabályi felhatalmazások
rendezése – új rendelet megalkotása szükséges. Mivel az elmúlt ülésen az egyéb módosítások
megtörténtek, tehát tulajdonképpen az új rendelet a korábbi egységes szerkezetű rendeletnek a
bevezető rész módosításával azonos lesz. Egyéb változtatásokat nem tartalmaz.
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A polgármester jelzi, hogy a törvényességi felhívásra határidőben elküldi a választ.
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
14/2017. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )
2.) Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( a rendelet tervezete a jegyzőkönyv melléklete )
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági
Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály hatósági ellenőrzésének azon megállapításáról, hogy a
képviselő-testület a Nógrádmegyri Virágsziget Szociális Központ bentlakásos részlegének intézményi
térítési díját csupán napra vonatkozóan állapította meg. Szükséges a havi intézményi téritési díj
megállapítása, ezért a rendelet tervezetében ennek rögzítésére kerül sor. Természetesen ez a
szolgáltatást igénybe vevőkre nem tartalmaz fizetési kötelezettséget, csupán a napi díjak alapján a havi
díj kerül megállapításra.
Mivel hozzászólás nincs ezért a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetét.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
15/2017. (IX.30.) önkormányzati rendelete
az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló
többször módosított
23/2016. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )
Mivel egyéb napirend, észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester megköszöni a részvételt és az
ülést 16.15 órakor bezárja.
K.m.f.

Verbói Gábor

dr. László Tünde
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polgármester

jegyző
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