Nógrádmegyer Községi Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésének

Jegyzőkönyve
( 2016. augusztus 30. )
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Jegyzőkönyv
Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 30 -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: Gáspár László, Rácz Béla képviselő.
Tanácskozási joggal:
Minden napirendnél: Géczi Lászlóné aljegyző ( a jegyző helyettesítésére )
A polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy a megválasztott hat képviselő közül négy fő jelen van, így a tanácskozás határozatképes. A
napirendek sürgősségére való tekintettel az ülés összehívása telefonon történt.
A polgármester ezután előterjeszti napirendi javaslatát.
1.) EFOP-1.4.2-16 kódszámú pályázat benyújtása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
2.) Nógrádmegyer Rákóczi út 8. 10. számú ingatlanok értékesítése.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
3.) Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
4.) Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása.
Előterjesztő: Géczi Lászlóné aljegyző
A képviselő-testület az előterjesztett napirendeket egyhangúlag elfogadja.
Napirendek tárgyalása
1.) EFOP-1.4.2-16 kódszámú pályázat benyújtása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A napirendhez kapcsolódóan a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Szécsény
Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás benyújtja pályázatát az „Integrált térségi
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gyermekprogramok” című, EFOP-1.4.2-16 kódszámú támogatásra. A szécsényi járáshoz tartozó
települések mindegyike részt vesz a programban. ( rövid tájékoztatást ad a programról )
A Gyerekesély Iroda kötelező működtetési ideje 5 év, melynek működési kiadásaihoz a résztvevő
településeknek hozzá kell járulni. Nógrádmegyerre 305.237.-Ft jut. Kéri a képviselő-testület
támogatását.
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
55/2016. (VIII.30.) önkormányzati határozata
1.

Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a
Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás
által benyújtandó „Integrált térségi gyermekprogramok” című, EFOP-1.4.2-16
kódszámú pályázat benyújtását.

2. A Gyerekesély Iroda kötelező működtetési ideje 5 év, melynek egy évre eső
költsége 2. 733. 600.- Ft. A testület a pályázat fenntartási kötelezettségének
időtartamára – a Nógrádmegyerre jutó támogatási arányt figyelembe véve – 305.
237.- Ft/év, azaz háromszázötezer kettőszázharminchét forint hozzájárulás
biztosításáról dönt.
3. A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Verbói Gábor polgármester
2.) Nógrádmegyer Rákóczi út 8. és 10. szám alatti ingatlanok értékesítése.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester emlékezteti a képviselőket az előző üléseken tárgyalt, Bankó Károly és Bangó Mária –
Rákóczi út 10. – elhelyezésére. Az önkormányzat megvásárolta a Petőfi út 108. szám alatti ingatlant,
ahová Bangó Károlyt és Máriát költöztettük, miután a házuk teteje összeomlott, így a ház
életveszélyessé vált.
Ezt követően a Petőfi út 108. szám alatti ingatlant elcseréltük a Rákóczi út 10. szám alatti ingatlanra.
Így a Petőfi út 108. Bangó Mária és Károly tulajdonába, a Rákóczi út 10. szám alatti ingatlan pedig az
önkormányzatéba.
A Rákóczi út 8. szám alatti ingatlanon felépítmény nincs, ezért építési telek áron lehet értékesíteni.
A Petőfi út 108. szám alatti ingatlanért kifizetett pénzösszegnek, és a járulékos költségeinek meg kell
térülnie, ezért javasolja az ingatlanok értékesítését. A Rákóczi út 10. szám alatti ingatlanon használatra
alkalmas felépítmény szintén nincs, bontásra érett épület maradvány van.
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A polgármester javasolja a Rákóczi út 8. szám alatti ingatlan 200.-Ft/m2-es áron, a Rákóczi út 10.
szám alatti ingatlan egy millió forintos áron való értékesítését.
Hozzászólások:
Dr. Pálmai Kálmán egyetért a polgármester által felvetett javaslattal. Az önkormányzatnak szüksége
van a pénzre, és ezekkel az ingatlanokkal még sok munka – fizikai és telekkönyvi rendezési – van.
Támogatja a 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
56/2016. (VIII. 30.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a Nógrádmegyer, Rákóczi út 8, és
Rákóczi út 10. szám alatti ingatlanok értékesítéséről szóló
polgármesteri előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:
1.) Az önkormányzat tulajdonában lévő, nógrádmegyeri 568/1,
568/2, 568/3, 568/4, 568/5 és 568/6 hrsz-ú, felépítménnyel nem
rendelkező, üres telek ingatlanokat 200.-Ft/m2-es – az építési
telkekre meghatározott - áron értékesíti.
2.) Az önkormányzat tulajdonában lévő, nógrádmegyeri 569, 570,
571, 573 és 573 hrsz-ú, ingatlanokat 1.000.000.-Ft ( egy- millió forintos )
áron értékesíti.
3.) Felhatalmazza a polgármestert az adásvétellel kapcsolatos
feladatok ellátására.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Verbói Gábor polgármester
3.) Rendkívüli települési támogatás igénylése.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester elmondja, hogy az önkormányzat igen nehéz pénzügyi helyzetben van, forráshiány
nehezíti a mindennapi munkát. Javasolja, hogy a képviselő-testület Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pont és a III. 4. pont szerinti „ a megyei
önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására nyújtsa be kérelmét.
A képviselő-testület egyetért a polgármester javaslatával.
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Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatokat.
A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
57/2016. (VIII.30.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pont és a III. 4. pont szerinti
„ a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására
című pályázati kiírás b) pontjára benyújtja támogatási igényét.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására.
Határidő: 2016. szeptember
Felelős: Verbói Gábor polgármester
4.) Szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása.
Előterjesztő: Géczi Lászlóné aljegyző
Az aljegyző tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az október 2-i országos népszavazás
lebonyolításához szükséges a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak felülvizsgálata,
megválasztása.
Az alábbiakban teszek javaslatot a szavazatszámláló bizottságok tagjaira és póttagjaira. Az általam
javasolt személyek vállalták a szavazás lebonyolítását.
-

1. szavazókör : Tóth Gyula, Orosz Gergő, Repcsákné Sándor Adél tagok
Póttagok: Géczi Lilla és Trenka Fanni
2. szavazókör: Verbói Tibor, Paulik Zoltán, Mártonka Istvánné tagok
Póttagok: Verbói Gyuláné, Pingiczer László

Kéri a képviselő-testületet a javaslat elfogadására.
A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
58/2016. ( VIII. 30.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a szavazatszámláló bizottságok
tagjainak megválasztásáról szóló előterjesztést és a szavazatszámláló
bizottságok tagjait, póttagjait az alábbiak szerint választja meg:
1. szavazókör – Polgármesteri Hivatal Petőfi út 79.
Tóth Gyula
Repcsákné Sándor Adél

Petőfi út 116.
Petőfi út 75.
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tag
tag

Orosz Gergő
Géczi Lilla
Trenka Fanni

Jókai út 18.
Alkotmány út 9.
Petőfi út 21.

tag
póttag
póttag

2. szavazókör- Általános Iskola, Petőfi út 140.
Verbói Tibor
Paulik Zoltán
Mártonka Istvánné
Verbói Gyuláné
Pingiczer László

Petőfi út 174.
Táncsics út 12.
Alkotmány út 2/a
Orgona út 20.
Rákóczi út 32.

tag
tag
tag
póttag
póttag

Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. László Tünde jegyző
Mivel más napirend, hozzászólás, észrevétel nincs, ezért a polgármester megköszöni a részvételt és az
ülést 16.15 órakor bezárja.
K.m.f.

Verbói Gábor
polgármester

dr. László Tünde
jegyző
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