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Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án  

  15.00 órakor megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:  Csuka Ramóna  képviselő 

  Gáspár László   képviselő    

Mártonka Istvánné  képviselő 

Radvánszky Gyula  képviselő 

Szűcs János    alpolgármester  

   

Verbói Gábor    polgármester  

  

Távolmaradó képviselő:  Verbói Tiborné       

 

Tanácskozási joggal:    

Bangó János   RNÖ elnöke 

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 öt fő jelen van, így a 

tanácskozás határozatképes.  

 

Előterjeszti napirendi javaslatát. 

 

1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása. 

      Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

                            

2.) Az önkormányzat 2013. évi átfogó gyermekvédelmi értékelése.  

            Előterjesztő:   Verbói Gábor polgármester 

 

3.) 2014. évi nyári szociális gyermekétkeztetés.       

      Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

  

4.) Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda vezetői állás betöltése 

            Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

5.) Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása. 

Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

6.) Egyebek 

Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A képviselő-testület az előterjesztett napirendeket és más javaslat megtétele nélkül 

egyhangúlag elfogadja. 
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Napirendek tárgyalása 

 

 

1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása. 

      Előterjesztő:   Verbói  Gábor polgármester 

            ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat 2014. évi 

költségvetéséről szóló 1/2014. (II.6.) rendelet módosítását. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

6/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

 

2.) Az önkormányzat 2013. évi átfogó gyermekvédelmi értékelése.  

Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

Hozzászólások: 

 

Mártonka Istvánné véleménye szerint az előterjesztés részletesen átfogja a témát, javasolja 

annak elfogadását. 

 

A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

31/2014. (VI.26.) határozata 

 

  A Képviselő-testület megtárgyalta Nógrádmegyer Község Önkormányzata  

  2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló,  

  átfogó értékelést, és azt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

  szóló 1997. évi XXXI. törvény, 96. §.(6) bekezdése alapján elfogadja. 

 

  Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről – az átfogó értékelés egyidejű 

  megküldésével – értesítse a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és 

  Gyámhivatalát. 

 

  Határidő: 2014. június 30. 

  Felelős:   Verbói Gábor polgármester 
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3.) 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés.  

Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az április 28-i döntésnek 

megfelelően benyújtásra került a pályázat a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetésre és 

összesen 179 rászoruló kiskorú részére tudunk 44 munkanapon keresztül étkezést biztosítani. 

A jogszabály szerint a támogatást maximum 20 %-át lehet rezsi költségre felhasználni, a 

többit pedig a nyersanyag megvásárlására kell fordítani. A számítások szerint tehát – a kiadott 

rendelet tervezetnek megfelelően – napi 352.-Ft-ot tudunk egy gyermek napi meleg 

étkezésére fordítani. 

 

Hozzászólások. 

 

Mártonka Istvánné jónak tartja, hogy a helyi őstermelőktől is lehet vásárolni, hiszen így 

helyben tudják értékesíteni a terményeiket. 

 

Mivel hozzászólás nincs a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetét.. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

7/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete 

 

a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetésről 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

 

4.) Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda vezetői állás betöltése 

Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

A polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy valóban eredménytelen volt a 

pályázati kiírás már két alkalommal is. A jelenlegi óvoda-vezetőnek 2014. augusztus 15-ig 

szól a megbízása, aki jelezte, hogy valószínűleg nem fogja vállalni az óvoda vezetését. 

Ezért a határozati javaslatban foglaltaktól eltérően csupán az új pályázat kiírására vonatkozó 

részt javasolja elfogadni. Javasolja továbbá az óvoda alkalmazotti közösségének, hogy az 

eredményes pályázatig, illetve maximum egy éves időtartamra tegyenek javaslatot a vezető 

személyére. A képviselő-testület pedig ezt követően, még augusztus 15- előtt döntsön, 

természetesen figyelembe véve az óvodai közösség javaslatát. 

 

A Képviselő-testület egyetért a polgármester javaslatával és egyhangú – 6 igen – szavazattal 

az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

32/2014. (IV.28.) határozata 

 

  A Képviselő-testület megtárgyalta a Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda- 
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vezetői pályázatával kapcsolat előterjesztést. Megállapítja, hogy  

2014. április 30-ig nem érkezett egyetlen pályázat sem, tehát a pályázati        

eljárás eredménytelen volt. 

 

Úgy dönt, hogy újabb pályázatot ír ki az óvodavezetői beosztásra., az alábbi 

tartalommal: 

 

1. Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

2. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.   

3. A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. 

Feladat: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint  az  

 intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása,  alapító  

okirat szerinti feladatok ellátása.      

                 

Az illetményekre és juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.      

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, főiskola-óvodapedagógus        

büntetlen előélet, legalább 3-5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett 

szakmai tapasztalat, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67 

§-ában meghatározott  felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, 

vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása 

Pályázathoz mellékelni kell: vezetői program, szakmai önéletrajz, szakmai  

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,  nyilatkozat arról, hogy a  

pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhessék, személyes  

adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék,  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi  

bizonyítvány,  végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok 

   A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 29. 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

 

A 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet szerinti véleményezést és a pályázók  

meghallgatását követően Nógrádmegyer Község Önkormányzat Képviselő  

testülete dönt 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 30. 

    

Felhatalmazza a jegyzőt az újabb pályázati eljárás lefolytatására. 

 

  Határidő:  a pályázat kiírására: azonnal, azt követően értelemszerűen  

  Felelős:    Dr. Verbói Mária jegyző 

 

5.) Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása  

Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )  

 

Mivel hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot: 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza 

: 
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Nógrádmegyer Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

33/2014. (VI.26.) határozata 

 

  A Képviselő-testület megtárgyalta a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal 

  Létrehozásáról szóló megállapodás módosítására vonatkozó előterjesztést, és 

  a módosítást a melléklet szerint jóváhagyja.  

 

  Felhatalmazza a polgármestert a módosított okirat aláírására, a jegyzőt pedig 

  a szükséges intézkedések megtételére. 

 

   Határidő:  értelemszerűen 

  Felelős:     Verbói Gábor polgármester 

                                   Dr. Verbói Mária jegyző 

 

6.) Egyebek 

a) Informatikai Biztonsági Szabályzat jóváhagyása. 

Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a 2013. évi L. törvény önkormányzatot 

érintő rendelkezéseiről. E törvény szerint készült el az IBSZ, melyet minden képviselőnek a 

rendelkezésére bocsát. A szabályzatban rögzíteni kell az információs rendszer biztonságáért 

felelős személyt is. A személyre vonatkozóan szigorú képesítési előírások vannak 

meghatározva. Önkormányzatunknál jelenleg nincs ilyen végzettségű személy, de a 

jogszabály lehetőséget ad külső munkatárs megbízására is. Ennek viszont költsége lesz, 

melyet vállalnunk kell. 

 

Kéri a képviselő-testületet az IBSZ jóváhagyására. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza. 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

34/2014. (VI.26.) határozata 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta Nógrádmegyer Község Önkormányzat 

Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló előterjesztést és a szabályzatot 

a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Az 

információs rendszer biztonságáért felelős személy díját költségvetésében 

biztosítja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Verbói Gábor polgármester 

 

b) Megyerkenyér Bt vezetőjének kérelme. 

Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester ismerteti a kérelmet és kéri a képviselő-testület hozzájárulását. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

35/2014. (VI.26.) határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a Megyerkenyér Bt folyószámla  

                                   hitelkeret szerződés meghosszabbításáról szóló előterjesztést és  

az alábbiak szerint dönt: 

 

1.) Hozzájárulását adja a Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet és 

     a  Megyerkenyér Bt között, 29/2013. számú , 5.800.000.-Ft –ról  

     szóló hitelkeret szerződés lejárati idejének 2014. szeptember 18.  

     napjáig történő meghosszabbításához. 

 

2.) Felhatalmazza a polgármestert és a Bt vezetőjét a szükséges  

     intézkedések megtételére.  

     

Határidő: azonnal  

Felelős:    Verbói Gábor polgármester 

                 Novák István Megyerkenyér Bt üzletvezetője 

 

 

    b.) EGTC bejegyzésével kapcsolatos feladatok. 

         Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester elmondja, hogy 2014. június 10-én Ludányhalásziban került sor az EGTC 

megalakulásával kapcsolatos alakuló közgyűlésre. A közgyűlés naprendjén szerepelt az 

Alapszabály és az EGTC bejegyzésével kapcsolatos jogszabályokból adódó kötelezettségek 

egyeztetése és jóváhagyása. A közgyűlés elfogadja az alapszabályt, melyet minden résztvevő 

önkormányzat képviselő-testületének is jóvá kell hagynia.  

 

Kéri a képviselő-testületet az Ipoly-Völgye Kft Európai Területi Együttműködési 

Csoportosulás Alapszabályának jóváhagyására. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

36/2014. (VI. 26.) határozata 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta az EGTC bejegyzésével 

kapcsolatos feladatokról, az Ipoly-Völgye  Kft Európai Területi 

Együttműködési Csoportosulás Alapszabályáról szóló 

előterjesztést, és azt a melléklet szerint jóváhagyja.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 
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Határidő: folyamatos 

Felelős: Verbói Gábor  polgármester 

 

c.) Szécsényi Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulása 

Társulási  Megállapodása. 

      Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a Társulási Megállapodás 

tervezetét. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

37/2014. (VI.26.) határozata 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Szécsényi Járási Önkormányzatok  

Területfejlesztési és Feladatellátási Társulása Társulási Megállapodásáról  

szóló előterjesztést, és a Társulási Megállapodást a melléklet szerint 

jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Verbói Gábor polgármester 

 

 

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

ülést 18.05 órakor bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Verbói Gábor        dr. Verbói Mária 

 polgármester             jegyző 

 

 

 

 


