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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 14-én  

  15.00 órakor megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:  Bangó János   képviselő 

  Gáspár László                         képviselő 

  Géczi László    képviselő 

Dr. Pálmai Kálmán  alpolgármester 

Szűcs János    képviselő 

 

Verbói Gábor                         polgármester 

 

Távolmaradt: Rácz Béla    képviselő 

  

Tanácskozási joggal:   Minden napirendnél:   Géczi Lászlóné       aljegyző ( a jegyző helyettesítésére 

)  

 

A nyilvános ülésen résztvevő: dr. Verbói Mária 

 

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.    

 

Előterjeszti napirendi javaslatát.  
 

1.) Nógrádmegyer Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének beterjesztése. 

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

                             

2.) Az önkormányzat 2018. évi munkaterve 

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

3.)Tájékoztató a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról. 

    Előterjesztő:  Dr. László Tünde  jegyző 

 

4.)  Köztisztviselők 2018. évi teljesítmény céljainak meghatározása. 

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

5.) Belső ellenőrzésről szóló jelentés elfogadása. 

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

6.) Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása. 

     Előterjesztő: Géczi Lászlóné aljegyző 

 

7.)  Egyebek 

      a) a Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda nyitvatartása 

      b) az RNÖ-vel kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

      c) a polgármester 2018. évi szabadságolási ütemterve 

      d) aktuális kérdések 

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 
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A  képviselő-testület az előterjesztett napirendeket – más javaslat megtétele nélkül – egyhangúlag  

elfogadja. 

 

Napirendek tárgyalása 

 

 

1.) Nógrádmegyer Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének beterjesztése. 

     Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

    ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

A polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést minden képviselő kézhez kapta, melyből 

látható, hogy forráshiánnyal küzdünk majd ebben az évben is.  Ismerteti azt a folyamatot, ahogy az 

önkormányzat költségvetése az egyes intézmények költségvetési tervezetéből összeállt. Beruházást 

csupán a 100 %-os pályázati támogatás terhére terveztünk, plusz adóbevétellel csak az elmúlt évi 

képviselő-testületi döntések következtében várható mértékben számoltunk, a képviselő-testület 

döntse el, hogy milyen irányba menjünk el. Az előző évben is volt hiány a költségvetés 

tervezésekor, bár működési hiány nem tervezhető, a hiányzó összeget valamilyen forrásból 

biztosítani kell. Év közben a takarékos gazdálkodással és pályázati támogatásokkal sikerült a hiányt 

kezelni. 

Kéri a képviselő-testület véleményét, javaslatát arra vonatkozóan, hogy a hiány csökkentésére 

milyen elképzeléseik vannak. 

 

Hozzászólások: 

 

Gáspár László javasolja, hogy az önkormányzati ingatlanokat adjuk bérbe.   

 

A polgármester elmondja, hogy a költségvetés elfogadása előtt külön döntés szükséges a közös 

hivatal költségvetésének elfogadásáról, a Virágsziget Szociális Társulás – társulási tanács által 

elfogadott – költségvetésének jóváhagyásáról, illetve a stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdésében 

meghatározott döntés meghozataláról.  

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

1/2018. (II.14.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a Rimóci Közös Önkormányzati 

   Hivatal költségvetéséről szóló előterjesztést és a Hivatal 2018. évi 

   Költségvetését a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2/2018. (II.14.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalt a Virágsziget Szociális Társulás 

   2018. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és a társulás 2018. évi 

   költségvetését jóváhagyja. 
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Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

3/2018. (II.14.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 

   29/A §-ában foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint 

   a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 

   ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 

   három évre várható összegét a melléklet szerint állapítja meg. 

 

A polgármester ezt követően szavazásra bocsátja az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet 

tervezetét. 

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

2.)  Az önkormányzat 2018. évi munkaterve 

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

     ( a munkaterv tervezete a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

A polgármester jelzi, hogy a képviselők kézhez kapták a munkaterv tervezetét, megkérdezi, hogy  

van-e kiegészítő javaslat? 

 

Szűcs János  véleménye szerint a munkaterv kerek, bármikor ki is egészíthető. 

 

Mivel más hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a 2018. évi munkaterv 

tervezetét. 

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

4/2018. (II.14.) önkormányzati határozata 

   

  A Képviselő-testület megtárgyalta a 2018. évi munkatervéről szóló  

előterjesztést és azt a melléklet szerint jóváhagyja.  

                         

 

3.) Tájékoztató a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról. 

    Előterjesztő:  Dr. László Tünde  jegyző 

    ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 
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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 

5/2018. (II.14.) önkormányzati határozata 

   

  A Képviselő-testület megtárgyalta a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal 

  2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadja. 

 

 

4.)  Köztisztviselők 2018. évi teljesítmény céljainak meghatározása. 

     Előterjesztő: dr. László Tünde jegyző  

      ( 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 

6/2018. (II.14.) önkormányzati határozata 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a köztisztviselők egyéni teljesítmény-követelmények 

alapját képező önkormányzati kiemelt célok meghatározására vonatkozó előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület a köztisztviselőkkel szemben 2018. évre támasztandó teljesítmény-

követelmények alapjául az alábbi célokat határozza meg: 
 

1. A szolgáltató jellegű közigazgatás erősítése. Az ügyintézési határidőket minden esetben 

be kell tartani, figyelni kell az ügyfelek folyamatos és megfelelő tájékoztatására, 

felvilágosítására. 
 

2. Tekintettel a jogszabályi háttér folyamatos változására, a kihirdetésre kerülő új 

jogszabályokra, a köztisztviselőknek folyamatosan bővíteniük kell a szakmai ismereteiket. A 

Hivatalban a jogszabályi követelményeknek megfelelő, magas színvonalú emberi erőforrás-

gazdálkodásra kell törekedni. Ennek során kiemelt hangsúlyt kell helyezni – az éves képzési 

ütemterv alapján – a meglévő munkatársak képzésére, továbbképzésére. 
 

3. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvényből eredően az új 

szabályok megismerése és alkalmazása. 
 

4. Az elektronikus kapcsolattartás növelése, a képviselő-testület és szervei döntéseinek 

előkészítésekor a papír alapú adatforgalom folyamatos csökkentése, az elektronikus 

adatforgalom növelése.  
 

5. Kiemelt figyelmet kell fordítani továbbra is a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések 

határidőre és megfelelő színvonalon történő elkészítésére, a Képviselő-testület által hozott 

határozatok végrehajtására, rendeletek alkalmazására.   
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6. A nemzetiségi önkormányzat működésének elősegítése érdekében el kell látni a szervezési 

feladatokat, az ülések írásbeli anyagainak a kezelését, nyilvántartások vezetését.  
 

7. Az adóigazgatás területén továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a kintlévőségek 

csökkentésére, a végrehajtási cselekmények következetes megvalósítására, a 

társhatóságoktól (rendőrség, NAV, munkaügyi központ, földhivatal, stb.) érkező, a 

Hivatalnál nyilvántartott tartozások adók módjára történő behajtására.  
 

8. Az ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartást a jogszabályi előírásnak megfelelően, a 

földhivatali változásokat nyomon követve és a főkönyvi analitikus nyilvántartással 

párhuzamosan, az azzal való egyezőséget biztosítva kell vezetni. 
 

9. Szabályzatok, rendeletek szükség szerinti felülvizsgálata, egységes szerkezetbe foglalása, 

az azokban foglaltak betartása érdekében a megfelelő intézkedések megtétele. 
 

10. A gazdálkodási tevékenységről, az önkormányzat költségvetésének időarányos 

teljesítéséről rendszeres tájékoztatás a döntéshozók számára. 
 

11. A kötelező statisztikák, adatszolgáltatások pontos, határidőben történő elkészítése. 

 

           Határidő: 2018. december 31. 

           Felelős: dr. László Tünde jegyző 

 

5.) Belső ellenőrzésről szóló jelentés elfogadása.  

     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  

7/2018. (II. 14.) önkormányzati határozata 

  
 

A Képviselő-testület a határozat mellékletében foglalt tartalommal 

elfogadja az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési jelentést 

a határozat 1. melléklete szerint.  

 

6.) Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása. 

     Előterjesztő: Géczi Lászlóné aljegyző 

 

Az aljegyző tájékoztatja a képviselő-testületet a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI 

törvény 24. § (1) bekezdés rendelkezéséről, mely szerint a szavazatszámláló bizottság három tagját 

és szükséges számban póttagokat  a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési 

képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik 

napon választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. 
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A 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választásra, fenti jogszabályhely és  

személyes egyeztetések alapján tesz indítványt Nógrádmegyer településen a szavazatszámláló 

bizottságok tagjaira, póttagjaira. 

 

Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a szavazatszámláló bizottságok 

tagjainak, póttagjainak személyére vonatkozó javaslatot. 

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

8/2018. (II. 14.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a szavazatszámláló bizottságok tagjainak  

   megválasztásáról szóló előterjesztést a szavazatszámláló bizottságok tagjait, 

póttagjait az alábbiak szerint választja meg: 

 

1. szavazókör – Polgármesteri Hivatal Petőfi út 79. 

 

Tóth Gyula        Petőfi út 116.   tag          

Orosz Gergely        Jókai út 20.   tag 

Repcsákné Sándor Adél   Petőfi út 75.    tag 

 

Trenka Fanni         Petőfi út 21.               póttag 

Szűcs Jánosné                  Rákóczi út 29.    póttag 

Berki Csilla                   Petőfi út 69.   póttag 

 

2. szavazókör- Általános Iskola, Petőfi út 140. 

 

Verbói Tibor  Petőfi út 174.              tag           

Géczi Lilla    Alkotmány út 9.                       tag 

Mártonka Istvánné Alkotmány út 2./a.              tag 

  

Pingiczer László  Rákóczi út 32.     póttag 

Verbói Gyuláné Orgona út 20.    póttag 

Babcsány Tibor          Petőfi út 178.    póttag 

   

Nemzetiségi szavazókör- Művelődési Ház, Petőfi út 100. 

 

    Mulyad Istvánné  Malom út 2.  tag 

     Görcsi Diána    Orgona út 58.   tag 

     Botos Viktor   Petőfi út 158.  tag 

     Botos Marika    Árpád út 3.   póttag 

      Rácz Albin   Zrínyi út 11.  póttag 

    Mucs Csabáné   Petőfi út 1.   póttag 

 

   Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

   Határidő:  2018. március  

   Felelős:    dr. László Tünde  jegyző 
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7. Egyebek 

      a) Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda nyitva-tartása. 

          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 

9/2018. (II.14.) önkormányzati határozata 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda (a továbbiakban: 

Intézmény) nyitvatartási idejének meghatározására irányuló előterjesztést és a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés b) 

pontja és 49. § (3) bekezdése alapján – tekintettel az Nkt. egyéb rendelkezéséiben, valamint 

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltakra –: 

 

            1) az Óvoda nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozta meg: 

         a)   Az Intézmény napi  

       aa)   nyitvatartási ideje  10      óra,  

             ab)  nyitás időpontja:     6.30  órakor,  

                 ac)  zárás időpontja:     16.30 órakor. 

 

b) Az Intézmény heti nyitvatartási ideje: hétfőtől-péntekig, heti 50 óra (az a) pont 

szerint napi nyitva tartással). 

 

c) Az Intézmény 2018. augusztus 1.-től –augusztus 31-ig .  zárva tart. 

 

            2) Utasítja  

a) a Polgármestert, hogy az 1) pont szerinti nyitvatartási rend közzétételéről 

a helyben szokásos módon és az Önkormányzat honlapján gondoskodjon. 

b) az Intézmény Vezetőjét, hogy az 1) pont szerinti nyitvatartási rendről a  

      szülőket írásban tájékoztassa. 

 

Felelős:  a) pont esetében: Polgármester  

                        b) pont esetében: Intézményvezető        

                 Határidő: 2018. február 15. 

 

        b) A roma nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata. 

            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: 
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Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

10/2018. (II.14.) önkormányzati határozata 

 

A Képviselő-testület felülvizsgálta a Nógrádmegyer Roma Nemzetiségi  

Önkormányzattal megkötött, 8/2015. (II.10.) számú önkormányzati 

határozatával elfogadott együttműködési megállapodást, és úgy dönt, hogy azt 

változatlan tartalommal hatályban tartja. 

 

       c) A polgármester 2018. évi szabadságolási ütemterve. 

            Előterjesztő:Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester ismerteti a szabadságolási ütemtervét, valamint  tájékoztatja a képviselő-testületet a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 225/C § rendelkezéséről, mely szerint „ 

a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap 

pótszabadságra jogosult. A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-

ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. „ 

 

Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a szabadságolási tervet. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

11/2018. (II. 14.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a polgármester 2018. évre vonatkozó 

szabadságolási ütemtervéről szóló előterjesztést és a közszolgálati tisztviselők 

jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX törvény 225/C §-a alapján Verbói Gábor 

polgármester 2018. évi szabadságának ütemezését a melléklet szerint 

jóváhagyja. 

 

   Felkéri a jegyzőt a polgármester szabadságának nyilvántartására, és 

   a nyilvántartás kezelésére. 

    

   Határidő: azonnal  

   Felelős:    Dr. László Tünde  jegyző 

                 

     c) Radics István Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi munkaterve 

         Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

         ( a munkaterv a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a munkatervet. 

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 

12/2018. (II.14.) önkormányzati határozata 
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   A Képviselő-testület a Radics István Művelődési Ház és  

   Könyvtár 2018. évi munkatervét a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

           d) Az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

               Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester emlékezteti a képviselő-testületet a tavaly novemberi döntésre, mely szerint a 

Nógrádmegyeri Virágsziget Szociális Központ idősek otthona bentlakásos részlegében 88.000.-

Ft/hó összegben határozta meg az intézményi térítési díjat. A napi térítési díj azonban nem került 

megállapításra, mely a kerekítési szabályokat figyelembe véve 2.935.-Ft. Ennek következtében a 

havi térítési díj összege 88.050.-Ft-ra változik. Ezért van szükség a korrigálásra. 

 

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

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 

2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete  

 

az intézményi térítési díjak megállapításáról  szóló  

23/2016. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

  

 

            e) Folyószámla hitelkeret igénylése. 

               Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja képviselő-testületet, hogy a biztonságos működés érdekében négy 

millió forint folyószámla hitelkeret igénylése indokolt.  

 

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 

13/2018. (II. 14.)  önkormányzati határozata 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  

4.000.000.- Ft összegű folyószámla hitelt kíván igénybe venni az alábbi feltételekkel: 

A kért folyószámlahitel  

- futamideje: 1 év  

- törlesztési ütemezése: rulírozó módon, de legkésőbb a hitel végső lejáratának napján. 

- végső lejárata: 2018.12.31. 
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A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetésében 

rögzített, a 2011. évi CXVIV. törvény (Stabilitási tv.) 45.§ (1) bekezdés a) pontja 

felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, 

nettó állami finanszírozás keretében várható bevételeit ajánlja fel.  

Az önkormányzat képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az önkormányzat megfelel a 

2011. évi CXVIV. törvény (Stabilitási tv.)10 § (5)  bekezdésében foglaltaknak, miszerint 

az önkormányzat hitel felvételéből adódó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az 

adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig nem haladhatja meg az 

önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. 

 

Az önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2011. évi CXVIV. törvény (Stabilitási tv.)-ben 

foglaltaknak megfelelően a hitel felvételével járó adósságot keletkeztető 

kötelezettségvállaláshoz a Kormány hozzájárulása nem szükséges. 

 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kért hitel adósságszolgálatát a 

futamidő alatt elfogadott költségvetési rendeleteiben, azok évközi módosításában 

betervezi és jóváhagyja. 

 

Az önkormányzat képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi 

ellenjegyzőt, hogy a kölcsönszerződést aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Verbói  Gábor polgármester 

 

            

           f) Megyerkenyér Bt ügyvezetőjének kérelme 

               Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester ismerteti a Megyerkenyér Bt. ügyvezetőjének levelét, melyben a pékség épületének 

bérleti díját kéri mérsékelni az elvégzendő beruházások miatt. A polgármester véleménye szerint 

ahhoz hogy a képviselő-testület felelős döntést tudjon hozni ismernie kellene, hogy pontosan milyen 

összegű beruházást tervez, mennyit költene az épületre.  

 

A képviselő-testület egyetért a polgármesterrel és egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

14/2018. (II.14.) önkormányzati határozata 

 

  A Képviselő-testület megtárgyalta a Megyerkenyér Bt ügyvezetőjének kérelmét  

  és az alábbiak szerint határoz: 

 

1.) Az ügyvezető terjessze elő a tervezett fejlesztés részletes költségvetését, 

konkrét összegben jelölje meg, hogy mennyit kíván az önkormányzat 

tulajdonában lévő épületre költeni.  

2.) A bérleti díj összegének mérsékléséről a képviselő-testület fenti adatok 

ismeretében saját hatáskörben dönt. 

 

3.) Felhatalmazza a polgármestert az ügyvezetővel való tárgyalásra, 
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Határidő: értelemszerűen 

   Felelős:    Verbói Gábor polgármester 

 

Egyebek napirenden belül a polgármester tájékoztatást ad a következőkről: 

- a rekultivált szeméttelep fenntartási időszakában – 15 év – megfelelő végzettségű 

szakembernek kell évente jelentést készíteni, - április 30-ig -  melyre ajánlatokat 

kértünk. A képviselő-testület üléséig egy ajánlat érkezett – Balázs Pétertől – 221 ezer 

forint + áfa összegben. Mivel a jelentés elkészítése jogszabályi kötelezettség, ezért 

javasolja az ajánlat elfogadását. ( Megjegyzi, hogy az elmúlt évben négyszáz ezer 

forintot fizetett az önkormányzat a szóbanforgó jelentés elkészítéséért.)  

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát elfogadja és egyhangú – 6 igen – szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

15/2018. (II.14.) önkormányzati határozata 

 

  A Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában lévő, 059/2 hrsz-ú  

  rekultivált szeméttelep környezetvédelmi jelentésének elkészítésére beérkezett  

  ajánlatot és azt a melléklet szerint elfogadja. 

 

  Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

  Határidő: értelem szerint 

  Felelős:   Verbói Gábor polgármester 

 

 

- az önkormányzati intézmények, épületek gázszámláinak csökkentésére is kaptunk 

ajánlatot a Nemzeti Közművektől. Az ajánlat szerint évi 250 ezer forintot tudunk 

megtakarítani. Mivel minden fillérre szükség van, javasolja az ajánlat elfogadását. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát elfogadja és egyhangú – 6 igen – szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

16/2018. (II.14.) önkormányzati határozata 

 

  A Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzati intézmények, épületek  

gázszámláinak csökkentésével kapcsolatos előterjesztést, és a Nemzeti Közművek  

Földgázszolgáltató Zrt ajánlatát elfogadja. 

 

  Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

  Határidő:  azonnal 

        Felelős:  Verbói Gábor polgármester 
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Egyebek napirenden belül Szűcs János javasolja, hogy az önkormányzati temetőnél készült új 

parkolót jó volna összekötni a Táncsics úttal, így a temetések alkalmával a forgalmat a Rákóczi út 

és a Táncsics út biztosítaná. Javasolja továbbá az önkormányzati temetőhöz egy kiskapu kialakítását 

a Berki Karcsi bácsi telkét követő részen. 

 

A polgármester javasolja, hogy a helyszínen egyeztessenek az ügyben. 

 

Ezt követően a polgármester ismerteti Rácz Béla képviselő emailben érkezett levelét, melyben 

lemond a képviselői mandátumáról. A lemondás törvényes útjáról a jegyző asszony fogja hivatalos 

levélben tájékoztatni a képviselő urat.  

Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy ebben az esetben a megüresedett képviselői helyet a 

helyhatósági választáson a következő, legtöbb szavazatot kapott jelölt fogja betölteni. 

 

A képviselő-testület a továbbiakban hatósági ügyet tárgyal, ezért zárt ülésen folytatja munkáját. 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

  Verbói Gábor        dr. László Tünde 

   polgármester                                  jegyző 

 

 

 


