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Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 27 -én  

  15.00 órakor megtartott üléséről. 

 

 

Jelen vannak:  Bangó János   képviselő 

  Gáspár László   képviselő 

  Géczi László    képviselő 

Dr. Pálmai Kálmán  alpolgármester 

Rácz Béla   képviselő 

Szűcs János    képviselő 

 

Verbói Gábor                         polgármester 

 

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 mindenki jelen van, így a tanácskozás határozatképes.    

 

A polgármester ezután előterjeszti napirendi javaslatát.  

 

1.) Szociális tüzifa igény benyújtása.   

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

2.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása.  

     Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester  

 

3.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Szociális Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás. 

     Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester  

 

4.) Egyebek 

    a)  Aktuális kérdések. 

         Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A  képviselő-testület az előterjesztett napirendeket egyhangúlag elfogadja. 

 

 

Napirendek tárgyalása 

 

 

1.) Szociális tüzifa igény benyújtása   

Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

      ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

  

Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.   
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A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

59/2016. (IX. 27.) önkormányzati határozata 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénybevételével kapcsolatos 

Pályázati kiírásról szóló polgármesteri előterjesztést és úgy határoz, hogy 

 

1. Benyújtja pályázatát a Pályázati kiírás 5. a) pontja szerinti  támogatásra,    

    kemény lombos fafajta megvásárlására, összesen 294 m3 mennyiségre.  

 

2. Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tüzifában részesülőtől  

    ellenszolgáltatást nem kér, illetve a szociális rászorultság és a 2016. évi  

    igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő  

    10. napon hatálybalépő – rendeletben szabályozza.  

 

3. Az önkormányzat költségvetése terhére biztosítja a tüzifa szállításából  

    származó szállítási  költség fedezetét. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

 Határidő: 2016. szeptember 30. 

 Felelős:   Verbói Gábor polgármester 

 

 

2.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása.       

      Előterjesztő:   Verbói Gábor polgármester   

           ( az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

Hozzászólások: 

 

Rácz Béla  kérdezi, hogy a módosítás csak a bevételek érinti-e ? 

 

Verbói Gábor polgármester válasza: nem csupán a bevételi, hanem a kiadási oldalt is érinti a 

módosítás. 

 

Mivel más 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 

16/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

14./2016. (VIII.5) , 12/2016. (V.27.) rendelettel módosított, 

5/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 
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      3.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Szociális Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás. 

           Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester  

      

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) közzétette a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójának dokumentumait.  

Az önkormányzatoknak október 3-ig van lehetőségük a programhoz való csatlakozásra. 

Önkormányzatunk már sok éve részt vesz ebben a programban, jelentős számú felsőoktatásban tanuló 

fiatalnak nyújtott támogatást.  

 

Javasolja, hogy a hagyományoknak megfelelően a következő tanévre is csatlakozzunk e nemes célhoz.  

 

Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

60/2016. (IX. 27.) önkormányzati határozata 

 

  A Képviselő-testület megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

  Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról szóló polgármesteri  

  előterjesztést és úgy határoz, hogy a 2016/2017-es tanévben is csatlakozik 

  a programhoz. 

 

  A programra pályázó hallgatókat továbbra is havi 5.000.-Ft szociális ösztöndíjban  

  részesíti. 

 

  Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

  Határidő: 2016. október 3.  

  Felelős:   Verbói Gábor polgármester 

 

 

4.) Egyebek  

a) Hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 

      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 

17/2016 . (IX.28.) önkormányzati rendelete  

 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 

 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )  
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           b) ASP rendszerhez való csatlakozás 

                Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az Mötv. módosításáról, az önkormányzati ASP 

rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm. rendeletről, valamint a KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 

azonosító jelű „ Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” megnevezésű felhívásról. A felhívás az ASP Korm. rendeletben foglalt 

kötelezettségek végrehajtását támogatja az önkormányzatok számára nyújtott csatlakozási források 

biztosításával. Mivel Nógrádmegyer település a rimóci székhelyű Rimóci Közös Önkormányzati 

Hivatal tagja, ezért a támogatásra a pályázatot Rimóc Község Önkormányzata nyújthatja be, 

gyakorolhatja a kedvezményezetti jogokat. A támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a 

kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére szükséges felhatalmazást adni. 

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Pálmai Kálmán kérdezi, hogy mit jelent a gyakorlatban az ASP rendszer ? 

 

Verbói Gábor polgármester válasza: a Magyar Államkincstár rendszerén keresztül történik a 

gazdálkodási, az adóztatási, az ingatlan kataszter, az iktatás és egyéb igazgatási feladatok ellátása.  

 

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 

61/2016. (IX.27.) önkormányzati határozata 

 

A Képviselő-testület annak érdekében, hogy az önkormányzat – a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve a az 

önkormányzati  ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm. rendeletében 

meghatározottak szerint – az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási 

kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazza Rimóc település, mint a közös önkormányzati 

hivatal székhelye szerinti önkormányzat polgármesterét, hogy a Rimóci Közös Önkormányzati 

Hivatalt alkotó önkormányzatok nevében a KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 azonosító jelű „ 

Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című 

felhívás alapján a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket 

és jogokat gyakorolja Nógrádmegyer Önkormányzata, mint a Rimóci Közös Önkormányzati 

Hivatal tagja nevében a javára.  

 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

Felelős:    polgármester 

 

 

    c) Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás megszüntetése. 

        Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester emlékezteti a képviselő-testületet egy korábbi döntésre, mely szerint a Szob székhelyű 

társulás megszüntetését jóváhagyta. Most arra van szükség, hogy a Társulás törléséhez szükséges a tag 
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önkormányzatok képviselő-testületeinek a Társulás megszüntetéséről és a megszüntető megállapodás 

jóváhagyásáról szóló határozata.  

 

Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja az elhangzottakat. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

62/2016. (IX.27.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a Duna-Ipoly Önkormányzati  

   Területfejlesztési Program Társulás megszüntetéséről szóló polgármesteri 

   előterjesztést az alábbiak szerint dönt: 

    

1) A Képviselő-testület a Duna- Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési 

Program Társulás – 2628 Szob, Szent Imre utca 12. – jogutód nélküli 

megszüntetésével egyetért.  

2) A Társulás megszüntetéséről szóló megállapodást – a melléklet szerint - 

jóváhagyja. 

3) Felhatalmazza a polgármestert a megszüntető megállapodás aláírására. 

 

Határozat:  értelemszerűen 

Felelős:      Verbói Gábor polgármester 

 

 

    d) A szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról szóló rendelet módosítása. 

         Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

         ( a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a belügyminiszter döntéséről, mely szerint másfél millió forint 

rendkívüli szociális támogatásra lettünk jogosultak. Meghatározta azt is, hogy mely feladatokra lehet fordítani. 

Ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk a feltételeket szükséges a helyi szociális rendelet módosítása. 

Kéri a képviselő-testületet a módosítás elfogadására. 

 

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 

18/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelete  

 

a szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról szóló 

többször módosított 

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 
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e) Az 56-os Emlékbizottság felhívása. 

    Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester ismerteti az 56-os Emlékbizottság felhívását. Pályázni lehet emlékmű felállítására, 

emléktábla elhelyezésére is. Javasolja, hogy egy emléktáblát helyezzünk el a művelődési ház falán. 

Erre a célra nyújtsuk be a pályázatot. 

 

A Képviselő-testület támogatja a javaslatot, és egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

63/2016. (IX.27.) önkormányzati határozata 

 

   

   A Képviselő-testület megtárgyalta az 56-os Emlékbizottság felhívásáról 

   szóló polgármesteri előterjesztést és akként dönt, hogy az 1956-os  

   forradalom hőseinek emlékére egy emléktáblát helyeztet el az önkormányzat 

tulajdonában lévő, Radics István Művelődési Ház és Könyvtár épületének falán.  

 

Az emléktábla felirata: „ Az 1956-os hősök emlékére. Nógrádmegyer 

   Község Önkormányzata  2016. „                                     

 

   Az emléktábla elhelyezésére benyújtja pályázatát a KKETTKK-56P-02 jelű  

   „Büszkeségpontok” elnevezésű felhívásra, a Közép-Kelet-európai 

   Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványhoz. 

 

   Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

   Határidő:  2016. október  

   Felelős:    Verbói Gábor polgármester 

 

 

Egyebek napirenden belül a polgármester tájékoztatást ad a szeptember 17-i Megyenapon átadott 

kitüntetésekről. Két embert terjesztett fel az elismerésre, munkájuk elismeréseképpen. 

Az egyik, Dr. Pálmai Kálmán, aki a településen negyven éve háziorvos, lelkiismeretes és kitartó 

munkájának elismeréseként „Nógrád Megyéért” díjban részesült. A másik pedig a település volt 

jegyzője, dr. Verbói Mária, aki harmincnégy éve szolgálta falunkat, szintén „ Nógrád Megyéért” 

díjban részesült. A kitüntetéseket ünnepélyes keretek között a Nógrád Megyei Közgyűlés 

balassagyarmati, kihelyezett ünnepi nyilvános ülésén adta át a közgyűlés elnöke.  

 

A képviselő-testület mindkettőjüknek gratulál. 

 

Szintén a megyenapon kerültek átadásra a „Nógrádikum” díjak. A Nógrád Megyei Értéktár Bizottság a 

nógrádmegyeri pásztorkultúra öröksége – juhásztánc, duda és furulya hagyaték részére a „Nógrádikum 

díjat adományozta. Az emléklapot a polgármester vette át. 

 

Egyebeken belül Rácz Béla képviselő is szót kér:  

- jelzi, hogy tanulmányai miatt – amit már befejezett – nem tudott részt venni az előző üléseken. 

-  A civil szervezetük által benyújtott tanoda pályázat sajnos nem nyert,  
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- október 15-én szervezik meg Budapesten a „roma büszkeség napja”-t és kéri, hogy legalább a roma 

képviselők és az RNÖ tagjai vegyenek azon részt. Természetesen minden érdeklődőt szeretettel 

várnak. 

 

 

Mivel más napirend, hozzászólás, észrevétel nincs, ezért a polgármester megköszöni a részvételt és az 

ülést 17.20 órakor bezárja. 

 

  

K.m.f. 

 

 

 

 

        Verbói Gábor            dr. László Tünde 

          polgármester               jegyző 

 

 


