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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 18-án  

  15.00 órakor megtartott üléséről. 

 

 

Jelen vannak:  Bangó János    képviselő 

Gáspár László                        képviselő 

  Géczi László    képviselő 

Dr. Pálmai Kálmán  polgármester 

Szűcs János   képviselő 

 

Verbói Gábor    polgármester 

 

Távolmaradt:  Rácz Béla képviselő,  

 

  

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 polgármester előterjeszti napirendi javaslatát.  

 

1.) Nógrádmegyeri Gamesz megszüntetése.       

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

2.) 2018. évi költségvetés módosítása. 

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

3.) A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

4.)Egyebek 

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 
 

                             

A  képviselő-testület az előterjesztett napirendet – más javaslat megtétele nélkül – egyhangúlag  

elfogadja. 

 

Napirendek tárgyalása 

 

 

1.) Nógrádmegyeri Gamesz megszüntetése.      

     Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 
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A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az önkormányzat gazdasági helyzetének átvilágítását 

követő megállapításokról. A vizsgálat során felmerült, hogy a Gamesz költségvetési szervet nem 

gazdaságos tovább működtetni. Amennyiben a fenntartó úgy dönt, hogy megszünteti az intézményt, az 

ellátott feladatokat is átvállalja, tovább folytatja, a dolgozókat – hozzájárulásuk esetén – áthelyezéssel 

tovább foglalkoztatja. A döntésnek további vonzata, hogy az óvoda alapító okiratát, az önkormányzati 

SZMSZ 4. számú függelékét is módosítani szükséges.    

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Pálmai Kálmán véleménye szerint amennyiben a dolgozókat tovább foglalkoztatjuk és az 

önkormányzat számára pénzügyi megtakarítást hoz az intézmény átszervezése, megszüntetése, akkor 

támogatja az elképzelést. 

 

Géczi László csatlakozik képviselő társához, és az önkormányzat pénzügyeit tekintve szükség lenne 

megtakarításra.   

 

Mivel más hozzászólás nincs, ezért az polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen -  szavazattal az alábbi határozatokat hozza:  

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

71/2017. (XII. 18.) önkormányzati határozata 

 

A Képviselő-testület felülvizsgálta az általa alapított és fenntartásában működő 

Gazdasági- Műszaki- Ellátó- és Szolgáltató Szervezet feladatai ellátásának módját, 

szervezeti kereteit és az alábbiak szerint dönt: 

 

1) A Nógrádmegyeri Gazdasági- Műszaki- Ellátó- és Szolgáltató Szervezetet 2017. 

december 31. napjával, jogutód nélkül megszünteti. A költségvetési szerv által 

ellátott feladatokat hatékonyabban, gazdaságosabban kívánja ellátni. 

 

2) A költségvetési szerv megszüntető okiratát a határozat 1. számú melléklete szerint 

elfogadja. 

 

3) Felhatalmazza a polgármestert a megszüntetéssel kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Verbói Gábor József polgármester 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

72/2017. (XII. 18.) önkormányzati határozata 

 

  A Képviselő-testület megtárgyalta Nógrádmegyer Község Önkormányzat  

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XI.10.) önkormányzati 

rendelet 4. számú függelékének módosításáról szóló előterjesztést és az  

alábbiak szerint dönt: 
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1.) Nógrádmegyer Község Önkormányzat Szervezeti és Működési  

    Szabályzatáról szóló 10/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelet 4. számú  

     függelékét a melléklet szerint módosítja.  

 

     2.Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

               megtételére. 

 

  Határidő:  2017. december  21.  

  Felelős:     Verbói Gábor József polgármester 

                                    Dr. László Tünde  jegyző 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

73/2017. (XII.18.) önkormányzati határozata 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Nógrádmegyeri Gamesz megszüntetésével 

összefüggésben a Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda alapító okiratának módosításáról 

szóló polgármesteri előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 

 

1.) a Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda alapító okiratának módosítását és az egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat 1.számú melléklete szerint 

jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2017. december 21.   

Felelős:    Verbói Gábor polgármester 

                                        Dr. László Tünde jegyző 

 

2.) 2018. évi költségvetés módosítása.  

      Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

            

A polgármester tájékoztatja képviselő-testületet, hogy az önkormányzati költségvetési módosítására a 

bevételi előirányzatok változása, így:  a szociális ágazati pótlék, a bértámogatások (óvoda, 

polgármester, szociális dolgozók), valamint a normativa változások miatt, felhalmozási bevételeknél  a 

közművelődési érdekeltségnövelő támogatás illetve a nyertes TOP pályázat bevételei. A kiadások 

ennek megfelelően változtak, a TOP támogatást a fejlesztési tartalékban terveztük. 

 

Mivel hozzászólás nincs, ezért az polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetét.  

 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja  

 
Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

19/2017. (XII. 21. ) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

7/2017. (V.31.) rendelettel módosított, 

2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 
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3.) A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

     ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

Hozzászólások: 

 

Szűcs János véleménye szerint az arculati kézikönyv és a rendelet tervezete is részletesen bemutatja a 

település sajátosságait, ezért elfogadásra javasolja. 

 

Mivel más hozzászólás nincs, ezért az polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és a 

rendelet tervezetét. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza és rendeletet alkotja: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

74/2017. (XII. 18.) önkormányzati határozata 

 

A Képviselő-testületet a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 

törvény alapján, a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép 

védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (VII. 31.) 

önkormányzati rendelet szerinti partnerek, valamint a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztés stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti államigazgatási szervek véleményének 

kikérésével megtárgyalta a „Nógrádmegyer Településképi Arculati Kézikönyve” című 

dokumentumot és azt jóváhagyja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére.  

Határidő: értelemszerűen  

Felelős:    Verbói Gábor polgármester 

 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

20/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete 

 

a településkép védelméről 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

4.) Egyebek 

     a) Virágsziget Szociális Társulás Társulási Megállapodás jóváhagyása. 

         Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a Gamesz megszűnésével kapcsolatos társulási 

tanácsi döntésről és kéri annak jóváhagyását. 

 

Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot: 
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A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen –szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 

75/2017. (XII.18.) önkormányzati határozata 

 

  Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

  Virágsziget Szociális Társulás (3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 79. ) társulási 

  megállapodásának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt társulási  

  megállapodást a melléklet szerint elfogadja. 

 

  Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes 

  szerkezetbe foglalt társulási megállapodást aláírja és a szükséges  

  intézkedéseket megtegye. 

 

  Határidő:  értelemszerűen 

  Felelős:     Verbói Gábor József polgármester 

 

b) Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulási  Megállapodás  

      és SZMSZ módosítása. 

             Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a Szécsény Térsége Humánszolgáltató 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának és SZMSZ-ének módosításáról. Kéri a 

társulási tanács döntésének jóváhagyását. 

 

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

 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatokat hozza: 

   

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

76/2017. (XII. 18.) önkormányzati határozata 

 

A Képviselő-testület, mint alapító, a Szécsény Térsége Humánszolgáltató 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a határozat 

melléklete szerint jóváhagyja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás 

módosításának, és az egységes szerkezetbe foglalt szövegének aláírására. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Verbói Gábor polgármester 
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Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

77/2017. (XII. 18.) önkormányzati határozata 

 

A Képviselő-testület, a Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó 

Társulás szervezeti és működési szabályzatának módosítását a határozat melléklete 

szerint elfogadja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szervezeti és működési 

szabályzat módosításának, és az egységes szerkezetbe foglalt szövegének aláírására. 

  

       Határidő: azonnal 

       Felelős:   Verbói Gábor polgármester 

 

c) Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa döntésének 

jóváhagyása. 

 

A polgármester ismerteti a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa 

döntését, melyben a társulási megállapodás 7. számú módosítását hagyta jóvá. 

 

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 

78/2017. (XII.18) önkormányzati határozata  

 

  A Képviselő-testület a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

  Társulási Tanácsa által meghozott – a Társulási Megállapodás 7. sz.  

  módosításáról szóló -  19/2017. (X.25.) Th. Sz. határozatot jóváhagyja. 

 

  Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

  Határidő: értelemszerű 

  Felelős:   Verbói Gábor polgármester 

 

          d)  START munka pályázat.  

               Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester elmondja, hogy az előző évekhez hasonlóan folytatni kellene a mezőgazdasági 

növénytermesztés Start munka programját. A programban megtermelt zöldséget, gyümölcsöt most már 

értékesíteni is lehetne, természetesen az ebből származó bevétel az önkormányzat bevételeit növelné. 

 

A képviselő-testület támogatja a pályázat benyújtását. 

 

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

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének  

79/2017 (XII. 18) önkormányzati határozata 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a start mezőgazdasági mintaprogram 2018. 

évi közfoglalkoztatásáról szóló előterjesztést 

  

Képviselő-testület a 2018. évi start mezőgazdasági program eredményének 

figyelembe vételével határozott a program 2018/2019 évi önként vállalt 

önkormányzati feladatként való továbbfolytatásáról.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mezőgazdasági 

mintaprogram lebonyolítása érdekében a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:    Verbói Gábor polgármester 

 

 

  e) Testvér településsel együttműködési megállapodás megkötése. 

      Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a szlovák határhoz közeli kis település 

polgármesterével, majd képviselő-testületével egyeztetett arról, hogy Nógrádmegyer és Béna ( 

szlovákul: Belina)  együttműködési megállapodás keretében közösen törekednének közvetlen 

kapcsolat- és tapasztalatcserére, egymás kultúrájának megismerésére. Fejlesztik és ápolják a kétoldalú 

kapcsolatot, a nemzetek közötti megértést és elfogadást. A polgármester elmondja továbbá, hogy részt 

vett a szlovák település képviselő-testületének ülésén, ahol bemutatta Nógrádmegyert, az intézmény 

hálózatát, a település rövid történetét és az önkormányzat tevékenységét. 

A bénai polgármester és képviselő-testület örült az együttműködés lehetőségének.  

Már csak arra van szükség, hogy a nógrádmegyeri képviselő-testület is adjon felhatalmazást az 

együttműködési megállapodás megkötésére és aláírására. 

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Pálmai Kálmán örül a kezdeményezésnek. Kérdése, hogyan talált rá a polgármester erre a szlovák 

településre. 

 

Verbói Gábor polgármester válasza: mint magánszemélynek sok ismerőse van a szlovák oldalon közeli 

településeken, és ilyen ismeretség révén jutott el a bénai polgármesterhez. Vele előzetes egyeztetés 

történt és csak azután kapott meghívást az ottani képviselő-testület ülésére.  

 

A képviselő-testület minden tagja egyetért az együttműködéssel. 

 

Mivel más hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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 Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének  

80/2017 (XII. 18) önkormányzati határozata 

 

  A Képviselő-testület megtárgyalta a Béna (szlovákul: Belina ) településsel 

  való együttműködésről szóló polgármesteri előterjesztést és az alábbiak szerint 

  dönt: 

 

1.)  Támogatja a Béna( szlovákul: Belina ) településsel ( Losonc járás, Besztercebányai  

       kerület ) való együttműködést a kultúra, sport, turizmus, közoktatás, köznevelés , 

       gazdaság, önkormányzati tevékenység területén. 

 

2.) A testvér települési kapcsolat során törekedni fog a közvetlen kapcsolat- és  

tapasztalatcserére, a hagyományok, kultúra megismerésére elfogadására. 

Lehetőségeihez mérten támogatja és elősegíti a települések lakossága közötti 

együttműködést, a baráti kapcsolatok kialakításának lehetőségét egymás segítése 

szellemében.  

 

3.) Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás elkészítésére, és 

annak aláírására. 

 

Határidő:  értelemszerűen  

Felelős:     Verbói Gábor polgármester 

 

          f) Önkormányzati adórendeletek felülvizsgálata 

             Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

             ( előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

Mivel hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról szóló  

14/2017. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

Egyebek napirenden belül a polgármester tájékoztatást ad a következőkről: 

- a TOP 3.2.1.-15-NG1-2016-00065 projekt elindult, a kiviteli tervek készülnek, a támogatás a 

számlánkon van. E program keretében minden önkormányzati intézmény energetikai 

korszerűsítésére sor kerül. ( mellékletben a részletek) 

- a jelenlét ház lassan indul, a támogatási szerződést már megkapta a szécsényi humánszolgáltató 

társulás, 

- terveink között szerepel, hogy a volt tsz. Területen térköveket készítenénk közfoglalkoztatási 

program keretében. 
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Mivel egyéb napirend, észrevétel, hozzászólás nincs, az polgármester megköszöni a részvételt és az 

ülést 17.25 órakor bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

 

    Verbói Gábor                        dr. László Tünde 

      polgármester                                  jegyző 

 

 


