Nógrádmegyer Községi Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésének

Jegyzőkönyve
( 2015. december 17. )
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Jegyzőkönyv
Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én
15.00 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: Bangó János
Gáspár László
Géczi László
Dr. Pálmai Kálmán
Rácz Béla
Szűcs János
Verbói Gábor
Tanácskozási joggal:

képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő
polgármester

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 mindenki jelen van, így a tanácskozás
határozatképes.
Előterjeszti napirendi javaslatát.
1.) Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata.
Előterjesztő: Verbói Gábor
2.) A szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról szó önkormányzati rendelet
módosítása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
3.) Egyebek
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A képviselő-testület az előterjesztett napirendeket, a polgármester javaslatát, más javaslat megtétele
nélkül egyhangúlag elfogadja.
Napirendek tárgyalása
1.) Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
Hozzászólások:
Rácz Béla: látta a település honlapján az esélyegyenlőségi programot, tudomása van arról, hogy
kétévente kötelező annak felülvizsgálata. Kérdése, hogy abból mi valósult meg ? Jelzi továbbá, hogy
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nem volt információja a felülvizsgálatról, bár szívesen részt vett volna benne. Mivel nem ismeri a
részleteket, ezért számára nehéz szavazni.
Dr. Pálmai Kálmán véleménye szerint, az esélyegyenlőségi program a település honlapján nyilvános,
bárki olvashatja, és adhat ötleteket, javaslatokat akár a kötelező felülvizsgálathoz, akár egyébként
bármikor.
Verbói Gábor polgármester felkéri a jegyzőt, hogy röviden válaszoljon a képviselői kérdésre
Dr. Verbói Mária röviden összefoglalja a megvalósult célokat, így: a településen mindkét védőnő
végez nőgyógyászati szűrővizsgálatokat, ezért az esélyegyenlőség e területen biztosítva van. A
középületek akadálymentesítése sajnos pénzügyi források hiányában még nem valósult meg száz
százalékban, tehát továbbra is tervként van megfogalmazva. A felülvizsgálat során megfogalmazódott
a művelődési ház további fejlesztése, az emeleti szint közművekkel való ellátása, hogy ott majd egy
gyerekház kialakításra kerülhessen. Tervként szerepel továbbá az idősek szociális alapellátásának
fejlesztése, a tanoda megvalósíthatóságának támogatása, a közfoglalkoztatási lehetőségek bővítése is.
Természetesen a felülvizsgálat alapján elkészült dokumentum tartalmazza a jogszabály által
meghatározott kötelező elemeket, a két év alatt bekövetkezett változásokat is.
Verbói Gábor polgármester megkérdezi, hogy kielégítő volt-e a válasz, van-e olyan pont, ami esetleg
nem érthető ?
A képviselők elfogadták a szóbeli kiegészítést.
Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
89/2015. (XII.17.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testülete 42/2013. (VII.27.) számú határozatával elfogadott Helyi
esélyegyenlőségi programját az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően
áttekintette, és a felülvizsgálat eredményeképpen Nógrádmegyer Község Helyi
esélyegyenlőségi programját a melléklet szerint elfogadja.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Verbói Gábor polgármester

2.) A szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról szó önkormányzati rendelet
módosítása. Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
A polgármester szóbeli kiegészítésként javasolja a települési lakhatási támogatásnak határozatlan időre
való megállapítását, két évenkénti kötelező felülvizsgálattal.
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Elmondja, hogy a belügyminiszter által kiírt pályázaton 151 m3 tüzifa megvásárlására kapott az
önkormányzat lehetőséget. Ismerteti a megvásárlásra, kiosztásra, és elszámolásra vonatkozó
szabályokat, határidőket.
Tájékoztatást ad az elmúlt évi szociális tüzifa kiosztásról, annak nehézségeiről, a felmerült
problémákról.
A szociális tüzifa támogatással kapcsolatban két döntés meghozatalát javasolja: egyrészt a rendet
módosítására van szükség, másrészt pedig a kérelmek benyújtási határidejét szükséges meghatározni.
Hozzászólások:
Dr. Pálmai Kálmán véleménye szerint januárban lenne célszerű a fát kiosztani, ezért javasolja a
kérelmek beadási határidejét január15. napjában meghatározni.

Mivel hozzászólás nincs, ezért szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot és a rendelet tervezetét:
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az rendeletet alkotja, és határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
18/2015. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról szóló
4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )

Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
90/2015. (XII. 17.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a szociális célú tüzifa támogatásról szóló
előterjesztést és a támogatás iránti kérelmek benyújtási határidejét
2016. január 15. napjában határozza meg. A benyújtási határidő elmulasztása
jogvesztő.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Verbói Gábor polgármester

4

3.) Egyebek
a) Tanyagondnoki szolgálat létrehozása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a tanyagondnoki szolgálat létrehozásának
feltételeiről.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.)
szociális szolgáltatások fejezete foglalkozik az ellátási formákkal, és jelöli az 57 § (1) bekezdés a)
pontjában szociális alapszolgáltatásként a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatást. Az Sztv. 60. §
(3) bekezdése alapján tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz
lakosságszámú - külön jogszabályban meghatározott - külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen
működtethető. A törvény szerint a szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb
belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az
alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes
alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek
teljesítésének segítése.
Településünkhöz három lakott külterületi tanya tartozik, a Nyírjes puszta, a Papkút major és a
Baglyaspuszta, és van a településnek a „Kismegyer” elnevezésű része, ahol a közszolgáltatásokhoz
való rosszabb hozzáférés enyhítésére a határozat a tanyagondnoki szolgálatot nevesíti megoldásként.
Ez lehet az a szociális ellátási forma településünkön is, mely sikeresen enyhítheti a belterület és az
említett területek közti különbségeket.
A polgármester felhatalmazást kér a tanyagondnoki szolgálat létrehozásának elindítására, a szükséges
dokumentumok előkészítésére.
Hozzászólások:
Dr. Pálmai Kálmán véleménye szerint létre kell hozni a tanyagondnoki szolgálatot, hiszen a
polgármester által vázolt lehetőségeket így biztosítani tudja az önkormányzat.
Mivel más hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
91/2015. (XII. 17.) önkormányzati határozata
1.) A Képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 60. § (3) bekezdése alapján a községhez tartozó külterületként nyilvántartott
Nyírjes puszta, Baglyas puszta, Papkút major és „Kismegyer” lakosságának ellátása
érdekében tanyagondnoki szolgálatot kíván létrehozni.
2.) A képviselő testület a szolgálat működéséhez szükséges költségvetési bevételi
előirányzat biztosítása érdekében felkéri a polgármestert a normatíva igényléséhez és a
működési engedély iránti kérelem benyújtásához szerezze be a Nemzeti Rehabilitációs
és Szociális Hivatal finanszírozási rendszerbe történő befogadásra vonatkozó előzetes
szakhatósági állásfoglalását.
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3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szolgálat
létrehozása érdekében a szükséges dokumentumokat készítse el, és a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Verbói Gábor polgármester
Dr. Verbói Mária jegyző
b) Gépjármű üzemeltetési szabályzat jóváhagyása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester ismerteti a szabályzatot és kéri annak jóváhagyását,
Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza.
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
92//2015. (XII. 17.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület a „Gépjármű üzemeltetési szabályzat”-ot a
melléklet szerint jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2015. december
Felelős: Verbói Gábor polgármester
Dr. Verbói Mária jegyző
c) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.27.) rendelet módosítása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete )
Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetét.
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
19/2015. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
10/2015. (VI.22.) , 14/2015. (IX.9.) 17/2015. (X.30.) rendeletekkel módosított,
3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )
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Egyebek napirenden belül a polgármester tájékoztatja a képviselőket:
-

az óvoda és az iskola épületére felkerültek a napelemek és már működnek,
Fekete Attila és édesanyja ügye megoldódni látszik, az édesanya bekerült a helyi idősek
otthonába, Attilát pedig megpróbáljuk a ludányi szociális otthonban elhelyezni, hogy ne
fagyjanak meg a télen,
a kilenc személyes kisbusz „munkába állt „ megoldódik a gyerekek, idősek szállítása.

A képviselők részéről hozzászólás, észrevétel nincs.
Az képviselő-testület ezt követően zárt ülésen folytatja munkáját. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv
készül.
K.m.f.

Verbói Gábor
polgármester

dr. Verbói Mária
jegyző
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