Nógrádmegyer Községi Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésének

Jegyzőkönyve
( 2015. december 8. )
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Jegyzőkönyv
Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 8-án
15.00 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: Bangó János
Géczi László
Dr. Pálmai Kálmán
Szűcs János
Verbói Gábor

képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő
polgármester

Távolmaradó képviselő: Gáspár László, Rácz Béla
Tanácskozási joggal:

Minden napirendnél: dr. Verbói Mária jegyző

A polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy a megválasztott hat képviselő-testületi tag közül négy fő jelen van, két fő igazoltan van távol,
így a tanácskozás határozatképes. Az ülés összehívása – a napirendek sürgősségére való tekintettel –
telefonon történt.
Előterjeszti napirendi javaslatát.
1.) Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program folytatása.
Előterjesztő: Verbói Gábor
2.) Egyebek
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A képviselő-testület az előterjesztett napirendeket, a polgármester javaslatát, más javaslat megtétele
nélkül egyhangúlag elfogadja.
Napirendek tárgyalása
1.) Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program folytatása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a településen nagyon eredményeket produkál
a mezőgazdasági közfoglalkoztatási program. E program keretében megtermeljük a konyha zöldség
szükségletét, telepítettünk gyümölcsfákat, málnát, és szeretnénk még több földön gazdálkodni.
Tervezzük továbbá a téli savanyúság elkészítését, lekvárfőzést, tökmag sajtolást és még sorolhatnám.
Ehhez viszont nem áll rendelkezésre elegendő hely, nincs olyan ingatlan ahol ezt meg tudnánk tenni.
Szükségünk lenne további földterületekre, de mivel külterületi földet – a jelenlegi szabályok miatt –
nem tudunk vásárolni, ezért belterületi ingatlanokat vonnánk be a programba.
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Előzetes felmérések alapján több ingatlan is szóba került, pl: a Jókai út páros oldala melletti kert, a
településen lévő üres ingatlanok amelyek nagy kerttel rendelkeznek. Tárgyalások folytak az ingatlantulajdonosokkal, három ingatlan vonatkozásában tűnik úgy, hogy sikeres eredményt érhetünk el.
A Táncsics út 29. szám alatti ingatlan: az épület – vezetékes vízzel rendelkezik - alkalmas volna a
zöldségek, gyümölcsök feldolgozására, előkészítésére, savanyításra, és mindarra a tevékenységre amit
elterveztünk.
A Petőfi út 73. szám alatti ingatlan szintén nagy kerttel rendelkezik, itt elsősorban a kertre lenne
szükség, akár bérletben is.
A Jókai úton lévő kert tulajdonjogának rendezése jelenleg folyamatban van, ezért valószínűleg a jövő
évben tárgyalhatunk újra.
Hozzászólások:
Dr. Pálmai Kálmán véleménye szerint a jól működő programot érdemes folytatni, hiszen az
embereknek munkájuk van, és a munkájuknak kézzelfogható eredménye van. Támogatja a
polgármester javaslatait.
Géczi László csatlakozik az alpolgármester álláspontjához. A faluban is jó híre van a
növénytermesztésnek.
Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatokat hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
81/2015. (XII. 8.) önkormányzati határozata
1. A Képviselő-testület a mezőgazdasági, ezen belül a növénytermesztés közfoglalkoztatási
program sikeres folytatása érdekében, a zöldség előkészítés, feldolgozás, savanyítás,…
feladatok elvégzésére a Táncsics út 29. szám alatti ingatlan megvásárlását határozza el.
2.

Az ingatlan megvásárlására maximum 3 millió forintot biztosít, a szociális normatíva
terhére.

3. Felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások folytatására, valamint az adásvételi szerződés
megkötésével kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Verbói Gábor polgármester
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Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
82/2015. (XII. 8.) önkormányzati határozata
1. A Képviselő-testület a mezőgazdasági közfoglalkoztatási program sikeres folytatása
érdekében felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Nógrádmegyer, Petőfi út 73.
szám alatti ingatlan tulajdonosával tárgyalást folytasson az ingatlan bérletével
kapcsolatban.
2. Az ingatlan bérleti díjának felső határát évi 300 ezer forintban maximálja.
3. A bérleti díjra fordítható összeg a szociális normatíva terhére számolható el.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Verbói _Gábor polgármester
2.) Egyebek
a) Egészségügyi alapszolgáltatás támogatása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az Mötv-nek az önkormányzatok kötelező feladatait
tartalmazó rendelkezéséről. Az egészségügyi alapellátásról való gondoskodás – így az orvosi ügyeleti
ellátás is – az önkormányzatok kötelező feladatai közé tartoznak. Az, hogy az önkormányzat milyen
módon tesz eleget ezen kötelezettségének az önkormányzat döntésén múlik. Mint azt az előző ülések
egyikén már tárgyaltuk, az orvosi ügyeleti feladatok a Szécsényi Járási Önkormányzatok
Területfejlesztési és Feladatellátási Társulásban kerülnek ellátásra. A feladat ellátásához az
önkormányzatok pénzügyi hozzájárulása is szükséges. Előzetes számítások szerint ez az összeg harminc
forint/lakos. Kéri ennek elfogadását.
Mivel hozzászólás nincs, ezért szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
83/2015. (XII. 8.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta az egészségügyi alapszolgáltatás – központi
orvosi ügyelet támogatásáról szóló előterjesztést és a 30.-Ft/állandó lakos/év
támogatást - a szociális normatíva terhére - jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Verbói Gábor polgármester
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b) Szécsényi Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
84/2015. (XII. 8.) határozata
1.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Szécsény Város Önkormányzata 2016.
január 1-jétől csatlakozzon a Szécsényi Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és
Feladatellátási Társulásához.
2.) A képviselő-testület a Szécsényi Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és
Feladatellátási Társulás Társulási Megállapodás 3. számú módosítását 2016. január 1-jei
hatállyal, a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal, az egységes szerkezetű
Társulási Megállapodást a határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási
Megállapodás aláírására.
Határidő: 2015. december 15.
Felelős: Verbói Gábor polgármester
c) Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának,
SZMSZ-ének, és Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet Endrefalva Község Önkormányzatának a Szécsény
Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társuláshoz való csatlakozásáról. Ennek
következménye, hogy a társulási SZMSZ-ét, és az intézmény alapító okiratát is módosítani szükséges.
A társulási tanács elfogadta a kérést, viszont a társulásban résztvevő önkormányzatoknak a társulási
tanács döntését jóvá kell hagyni. Erre kéri a képviselő-testületet.
Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatokat hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
85/2015. (XII. 8.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület, mint alapító, a Szécsény Térsége Humánszolgáltató
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a határozat
melléklete szerint jóváhagyja.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás
módosításának, és az egységes szerkezetbe foglalt szövegének aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Verbói Gábor polgármester
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
86/2015. (XII.8.) 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
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
87/2015. (XII.8.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület, a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ Alapító
Okiratának módosítását a határozat melléklete szerint elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Verbói Gábor polgármester
d) Önkormányzat – kormányzati funkcióinak kiegészítése.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a könyvelésben bekövetkezett folyamatos változások
szükségessé teszik a kormányzati funkciók felülvizsgálatát és szükség esetén azok kiegészítését,
módosítását. Az önkormányzatnál eddig nem szerepelt a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az
idősek nappali ellátása és a tanyagondnoki ellátás sem. E kormányzati funkcióknak az önkormányzat
SZMSZ-ének 4. számú függelékébe való beépítésére tesz javaslatot.
Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza.
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
88/2015. (XII.8.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a kormányzati funkciók kiegészítéséről
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szóló előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:
1. A 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: 2015. december
Felelős: Verbói Gábor polgármester
Dr. Verbói Mária jegyző
A képviselők részéről hozzászólás, észrevétel nincs, ezért a polgármester megköszöni a részvételt és az
ülést 17.00 órakor bezárja.
K.m.f.

Verbói Gábor
polgármester

dr. Verbói Mária
jegyző
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