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Képviselő-testületi ülésének

Jegyzőkönyve
( 2016. november 30. )
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Jegyzőkönyv
Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 30 -án
15.00 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: Bangó János
Gáspár László
Géczi László
Dr. Pálmai Kálmán
Szűcs János

képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő

Távolmaradó: Verbói Gábor polgármester, Rácz Béla képviselő
Tanácskozási joggal:
Minden napirendnél: Géczi Lászlóné aljegyző ( a jegyző helyettesítésére )
A polgármester távollétében dr. Pálmai Kálmán alpolgármester vezeti a képviselő-testület ülését.
Köszönti a képviselő-testület ülésén megjelent képviselőket és a szécsényi rendőrkapitányság helyettes
vezetőjét, Tamás Gábor alezredes urat. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a megválasztott hat
képviselő közül öt fő jelen van, így a tanácskozás határozatképes.
Mielőtt a napirendet ismertetné elmondja, hogy minden jelenlévő előtt ismert, hogy Beszkid Andor
Rimóc község polgármestere november 19-én közlekedési balesetben elhunyt. Rimóc község
önkormányzatával közösen tartjuk fenn a hivatalt, és több területen személyes kapcsolatunk volt a
rimóci polgármesterrel. Szomorú, megrázó és felfoghatatlan, ami polgármester úrral történt, emlékét
megőrizzük.
Kéri, hogy egy perces néma felállással tisztelegjünk Beszkid Andor polgármester úr emlékének.
Az alpolgármester ezután előterjeszti napirendi javaslatát.
1.) Tájékoztató Nógrádmegyer község közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Szécsényi Rendőrkapitányság képviselője
2.) Tájékoztató a Polgárőrség tevékenységéről.
Előterjesztő: Polgárőrség képviselője
3.) A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
4.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
5.) 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
6.) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet tervezete,
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
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7.) Egyebek
a) Aktuális kérdések.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A képviselő-testület az előterjesztett napirendeket – más javaslat megtétele nélkül - egyhangúlag
elfogadja.
Napirendek tárgyalása
1.) Tájékoztató Nógrádmegyer község közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Tamás Gábor alezredes szécsényi Rendőrkapitányság
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
Tamás Gábor alezredes szóbeli kiegészítőjében kiemeli, hogy változások történtek a rendőrség
illetékességi területében, a szécsényi járás területéhez lett igazítva. A szervezeten belül tipizálások
történtek, külön vált a rendészeti és a bűnügyi osztály, illetve ezek alosztályai. A bűnügy területen
eredményes volt a felderítések száma, országosan második helyen. Köszönhető ez annak, hogy
összeszokott nyomozói, rendészeti dolgozók végzik ezt a munkát. A településen csökkent a
bűncselekmények száma, közbiztonságilag megfelelő a település minősítése.
A községben fokozott közterületi rendőri jelenlét tapasztalható, a járőrök naponta megjelennek.
A közlekedésbiztonságra jóval nagyobb figyelmet szükséges biztosítani, hiszen több halálos
kimenetelű, és súlyos sérüléssel járó baleset történt már útjainkon. A közlekedési kultúra sajnos nem
felel meg semmilyen szabványnak, a kerékpárral és gyalogosan főútvonalon közlekedők nem törődnek
a láthatósággal. A legutóbbi halálos balesetnél is közrejátszott, hogy a kerékpároson nem volt
láthatósági mellény, és a kerékpár sem volt kivilágítva.
A rendőrség a láthatóság érdekében kezdeményezte, hogy láthatósági mellényekhez ingyenesen hozzá
lehessen jutni. Ezért a polgárőrségeknek, szórakozóhelyeknek osztottak ki mellényeket, de sajnos nem
sok eredménnyel járt az akció.
Tamás Gábor köszönetét fejezi ki a nógrádmegyeri polgárőröknek áldozatos munkájukért, akik nem
csupán Nógrádmegyerben, hanem a szomszédos településeken, sőt távolabbi településeken is
teljesítenek szolgálatot, segítenek ott ahol szükség van.
Megemlíti még, hogy a körzeti megbízott személye is változott, egy tapasztalt rendőr került a
településre. A KMB székhely Nógrádmegyerben van, amely egyben tevékenység irányítási központ is
lett.
Befejezésük megköszöni az önkormányzat és az összes intézmény együttműködését.
Hozzászólások
Dr. Pálmai Kálmán elmondja, hogy tapasztalata szerint a kerékpárosok igen nagy száma nem törődik a
láthatósággal, sötétben nehéz észrevenni őket. Kérdezi, hogy a rendőrség tehet-e ez ellen valamit az
elmondottakon kívül ?
Kérdése továbbá, hogy a településen belüli drogozással kapcsolatban van-e információ ?
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Tamás Gábor a.e. válasza: A szétosztott mellényeknek és lámpáknak sajnos nem sok eredménye volt.
A rendőrség számára eddig is kiemelt feladata volt a kerékpárosok ellenőrzése, és ez így is marad.
A drog bonyolultabb kérdéskör. Több anyagról beszélhetünk, kábítószer, pszichotóp anyag. Hiába
fognak el gyanús személyeket, nem lehet tudni, hogy mi van nála, mit fogyasztott. A legtöbb eset a
közúti gépjármű ellenőrzések során , csomagtér, ruházat átvizsgálásnál fordul elő. Véleménye szerint a
titkos nyomozásnak lehet eredménye.
Dr. Pálmai Kálmán elmondja, hogy a faluban élve tapasztaljuk, hogy valóban kevesebb a
bűncselekmény, és ezért köszönet rendőrség munkájáért. Bízunk a további javulásban.
Mivel több hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
66/2016. (XI. 30.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta Nógrádmegyer község közbiztonsági
helyzetéről szóló előterjesztést és azt a melléklet szerint elfogadja.
Az alpolgármester ezt követően megköszöni Tanás Gábor alezredes úr beszámolóját és felmenti a
képviselő-testületi ülésen való további részvétel alól. ( Az alezredes elhagyja a helyiséget. )
2.) Tájékoztató a Polgárőrség tevékenységéről
Előterjesztő: Verbói Zoltán Polgárőrség Egyesület elnöke
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
Az alpolgármester jelzi, hogy a Polgárőrség képviseletében elnök úr egyéb elfoglaltság miatt nem
tudott személyesen részt venni, de a tájékoztatót minden képviselő megkapta.
Ha kérdés van, tegyék fel, továbbítani fogjuk az elnöknek.
Az alpolgármester véleménye szerint a település életében jelentős szerepet vállalnak a polgárőrök, akár
a helyi rendezvényeket, akár a napi járőr szolgálatot tekintjük. Mindezért elismerés és dicséret illeti
őket.
Mivel hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú –5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
67/2016. (XI. 30.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a Polgárőrség tevékenységéről szóló
tájékoztatót, és azt a melléklet szerint elfogadja.
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3.) A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete )
Mivel hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetét.
A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
19/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló
többször módosított 6/2011. (XII.14.) rendelet módosításáról
(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )
4.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
(a rendelet tervezete a jegyzőkönyv melléklete )
Az alpolgármester elmondja, hogy a költségvetési rendelet módosítására az előirányzatok változása
miatt van szükség. Ismerteti az előző rendeletmódosítás óta történt bevételi és kiadási összegeket,
amelyek módosítják az eredeti előirányzatot.
Mivel hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetét.
A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
20/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
többször módosított,
5/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )
5.) 2017 évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
Mivel hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú- 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
68/2016. (XI.30.) önkormányzati határozata
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Nógrádmegyer Község Önkormányzatának 2016-2019. évi stratégiai belső ellenőrzési tervének
módosítása és a
2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról
1. Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja az önkormányzat 2016-2019. évi stratégiai
belső ellenőrzési tervét és a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja.
2. Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja az önkormányzat 2017. évre vonatkozó
belső ellenőrzési tervét (2. melléklet)
3. Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: jegyző
6.) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet tervezete
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
Mivel hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.
A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatokat hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
69/2016. (XI.30.) önkormányzati határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta és jóváhagyja az egészségügyi alapellátási
körzetekről szóló rendelettervezetet.
Utasítja a polgármestert, hogy a rendelettervezetet véleményezés céljából
küldje meg az alapellátást végző Dr. Pálmai Kálmán háziorvosnak, Deák
Anett és Horváth Anna védőnőnek, Kerényi Csaba fogorvosnak, valamint
Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek (1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.).
Felkéri a polgármestert, hogy a véleményezett rendelettervezetet a
képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Verbói Gábor polgármester
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Nógrádmegyer Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
70/2016. (XI.30.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a
háziorvosi, védőnői és iskola egészségügyi körzetekről, valamint a fogorvosi
ellátási körzetről szóló megállapodást.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Verbói Gábor polgármester
7.) Egyebek
a) Idegenforgalmi adó bevezetése
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( a rendelet tervezete a jegyzőkönyv melléklete )
Az alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Nógrádmegyerben is van már
magánszálláshely, ezért az idegenforgalmi adó bevezetése indokolt.
Mivel hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetét.
A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2016.(XII. 1.) önkormányzati rendelete
az idegenforgalmi adóról

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )
b) Az intézményi térítési díjról szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
Az alpolgármester elmondja, hogy a Virágsziget Szociális Központ vezetője a 2017. évi költségvetés
előkészítése során a bentlakásos rész intézményi térítési díjának emelésének szükségességét látja.
A javaslata 2820.-Ft/nap, melyet 2017. január 1-től kellene alkalmazni.
Hozzászólások:
Géczi László támogatja a javaslatot, annál is inkább, mert a nyugdíjak is emelésre kerülnek.
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Mivel más hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetét.
A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
22/2016. (XII.1. ) önkormányzati rendelete
az étkezési nyersanyag-költségek, és
intézményi térítési díjak megállapításáról szóló
többször módosított
1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )
c) Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
Az alpolgármester ismerteti az általános iskola igazgatójának megkeresését, mely szerint Nyizsnyik
Bernadett nyolcadik évfolyamos tanuló részvételét támogatja az Arany János Tehetséggondozó
Programban. A korábbi években is támogatta a képviselő-testület a tehetséges gyermekek
továbbtanulását, nem csupán elvi, hanem anyagi támogatás formájában is, havi 5.000.-ft-os
ösztöndíjjal.
Kéri a képviselő-testület támogatását a korábbi évekhez hasonlósan.
Mivel hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
71/2016. (XI. 30.) határozata
A Képviselő-testület benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.
Támogatja, hogy Nyizsnyik Bernadett nyolcadik évfolyamos tanuló
(anyja neve: Rácz Renáta ) Nógrádmegyer, település képviseletében
részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában.
Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban
Való részvétele idejére ( maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónap ) havi
5.000.-Ft ösztöndíjat folyósít. A Képviselő-testület ennek fedezetét a
település költségvetésében biztosítja.
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Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására a tanuló által első helyen
kiválasztott középiskola részére.
Határidő: 2016.. december 10.
Felelős: Verbói Gábor polgármester
d) SZMSZ 4. sz. függelékének kiegészítése
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
Az alpolgármester elmondja, hogy ahhoz, hogy az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásába fel
kellene venni a „ Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben „ kormányzati funkciót ahhoz, hogy a
konyha üzemeltetésének kiszervezésével a közétkeztetést el tudjuk számolni.
Mivel hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
72/2016. (XI.30.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta Nógrádmegyer Község Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XI.10.) önkormányzati
Rendelet 4. számú függelékének módosításáról szóló előterjesztést és az
alábbiak szerint dönt:
1.) 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: 2016. december 10.
Felelős: Verbói Gábor polgármester
Dr. László Tünde jegyző
e.) Törvényességi felhívás ismertetése
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
Az alpolgármester ismerteti a Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és
Törvényességi Felügyeleti Főosztályának törvényességi felhívását, mely szerint a helyi építési
szabályzatról szóló önkormányzati rendeletet felül kell vizsgálni, annak a 314/2012. (XI.8.) Korm.
rendelettel való összhangját meg kell teremteni. A törvényességi felhívás alapján megtett intézkedésről
vagy egyet nem értésről a kormányhivatalt értesíteni kell. A határidő: 2017. december 31.
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Az alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a HÉSZ felülvizsgálata, annak
átdolgozása költségekkel jár, az előzetes tájékozódások szerint milliós tétel lehet. A jövő évi
költségvetés tervezésekor erre mindenképpen gondolni kell.
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi.
Mivel más napirend, hozzászólás, észrevétel nincs, ezért a polgármester megköszöni a részvételt és az
ülést 17.35 órakor bezárja.
K.m.f.

Verbói Gábor
polgármester

dr. László Tünde
jegyző

10

