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Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 15-

én  16.00 órakor megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:  Csuka Ramóna  képviselő    

Mártonka Istvánné  képviselő 

Radvánszky Gyula  képviselő 

Szűcs János    alpolgármester  

   

Verbói Gábor    polgármester  

  

Távolmaradó képviselő:  Gáspár László, Verbói Tiborné       

 

Tanácskozási joggal:  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 négy fő jelen van, így a 

tanácskozás határozatképes. A napirend sürgősségére való tekintettel az ülés összehívása 

telefonon történt. 

 

Előterjeszti napirendi javaslatát. 

 

1.) KEOP-2014-4.10.0/N konstrukcióhoz tervezett napelemes rendszerek kiépítése. 

      Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

2.) Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása. 

Előterjesztő:  dr. Verbói Mária jegyző 

 

3.) Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda óvodavezető megbízása. 

Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

4.) Egyebek 

Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

                            

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

egyhangúlag elfogadja. 

 

Napirendek tárgyalása 

 

 

1.) KEOP-2014-4.10.0/N konstrukcióhoz tervezett napelemes rendszerek kiépítése.  

Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester  
 

 

A polgármester elmondja, hogy az előző képviselő-testületi ülésen születtek döntések a 

napelemes pályázat benyújtásával, a lebonyolítással kapcsolatban. 

A beruházás megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás befejeződött, egyetlen ajánlat 

érkezett, a bíráló bizottság elkészítette a javaslatát, és a képviselő-testületre hárul maga a 
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döntés. Természetesen a lebonyolításhoz és a megvalósításhoz kapcsolódó szerződések csak 

akkor lépnek hatályba, amikor a pályázatunk sikeres és a támogatási szerződést megkötjük. 

 

Kéri a képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

42/2014. (VIII.15.) határozata 

 

 

A Képviselő Testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

előírásaira hivatkozott jogi állásponton és szakértői szakmai értékelésen 

alapuló Bíráló Bizottsági javaslat alapján a „Nógrádmegyer Község 

Önkormányzatának  tulajdonát képező épületeire hálózatra csatlakozó 

napelemes rendszer  telepítése kivitelezési szerződés keretében” tárgyú 

lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó javaslatot jóváhagyja.  

 

Az eljárás eredményeként a Bíráló Bizottsági és lebonyolítói javaslat alapján  a  

testület 

 

 a Marlok és Társa Kft. ajánlattevőt érvényesnek és alkalmasnak 

nyilvánítja; 

 a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és az eljárás 

nyertesének  a Marlok és Társa Kft. (2083 Solymár, Terstyánszky út 

17.) ajánlattevőt  hirdeti ki nettó 32.484.200.- Ft ajánlati árral; 

 

A Képviselő Testület ezen döntése eredményeként akként határoz, hogy az 

Önkormányzat a nevezett tevékenységre vonatkozó szerződést a Marlok és 

Társa Kft. Ajánlattevővel köti meg. 

A Képviselő Testület mindezen megelőző döntéseire tekintettel felhatalmazza 

az Önkormányzat önálló aláírási joggal rendelkező Polgármesterét, hogy az 

Önkormányzat képviseletében eljárva a nevezett tárgyi felkéréssel, a Marlok 

és Társa Kft. Ajánlattevővel, a KEOP-2014-4.10.0/N pályázati kiírással, 

valamint a tervezett projektre vonatkozó jogszabályokkal és rendelkezésekkel 

összhangban álló szerződés aláírása érdekében a szükséges intézkedéseket 

tegye meg.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:   Verbói Gábor polgármester 

 

2.) Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása. 

Előterjesztő: dr. Verbói Mária jegyző 
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A jegyző ismerteti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény 23. § szabályait, 

mely alapján a helyi választási  bizottság három tagját és legalább két póttagot  a települési 

önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik 

napon választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött 

választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII.24.) IM 

rendelet 3. § szerint a helyi választási bizottság három tagját és legalább két póttagot a 

települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2014. augusztus 31-én du. 16.00 óráig 

választja meg. 

 

Fenti jogszabályhelyek, valamint személyes egyeztetések alapján teszek indítványt 

Nógrádmegyer településen a helyi választási  bizottság tagjaira, póttagjaira: 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a helyi választási bizottság tagjait, póttagjait, az 

alábbiak szerint szíveskedjék megválasztani: 

 

Tagok: Királyné Antóni Ágnes            Nógrádmegyer, Alkotmány u. 11. 

            Mulyad Tamás                          Nógrádmegyer, Malom u. 2. 

            Veres Jánosné                           Nógrádmegyer, Petőfi út 133. 

 

Póttagok: Kürtösi Tiborné      Nógrádmegyer, Petőfi út 50. 

                Maczákné Tóth Ildikó    Nógrádmegyer, Petőfi út 57. 

       Orosz Lászlóné      Nógrádmegyer, Jókai út 18. 

  

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

43/2014. (VIII.15.) határozata 

 

  A Képviselő-testület megtárgyalta a Helyi Választási Bizottság 

  Tagjainak, póttagjainak megválasztásáról szóló előterjesztést, és a 

  Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény 23 §-a alapján 

  A HVB tagjait és póttagjait az alábbiak szerint választja meg: 

 

  Tagok: 

Királyné Antóni Ágnes            Nógrádmegyer, Alkotmány u. 11. 

             Mulyad Tamás                          Nógrádmegyer, Malom u. 2. 

             Veres Jánosné                           Nógrádmegyer, Petőfi út 133. 

 

Póttagok:  

Kürtösi Tiborné      Nógrádmegyer, Petőfi út 50. 

              Maczákné Tóth Ildikó    Nógrádmegyer, Petőfi út 57. 

        Orosz Lászlóné      Nógrádmegyer, Jókai út 18. 

  Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

  Határidő.  értelemszerűen 

  Felelős:    dr. Verbói Mária jegyző 
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3.) Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda óvodavezető megbízása 

Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester elmondja, hogy a júniusi képviselő-testületi ülésen már tárgyalta a testület az 

óvodavezetői állással kapcsolatos témakört. A pályázat újra kiírásra került, viszont a 

betölthetőségi időpont és a jelenlegi vezető megbízásának lejárata ( 2014. augusztus 15.) 

között nincs az intézménynek vezetője. Ez az állapot jogszabályba ütközne, ezért és a 

folyamatos óvodai ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges 

óvodavezető megbízása.  Az óvoda óvodapedagógusai közül a jelenlegi megbízott vezető 

vállalja a feladatot. 

A polgármester bejelenti érintettségét és a további tárgyalásban, döntéshozatalban nem vesz 

részt. 

 

Mivel a polgármester elfogult a kérdésben, az alpolgármester szavazásra bocsátja az alábbi 

javaslatot: 

-A nógrádmegyeri Napsugár Óvoda vezetésére – az eredményes pályázatig, de legkésőbb 

2015. augusztus 15-ig – kapjon megbízást a jelenlegi vezető, Verbói Gáborné. Az óvoda 

vezetője tekintetében a munkáltatói jogokat  az alpolgármester gyakorolja.  

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

44/2014. (VIII.15.) határozata 

 

A Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda 

vezetői megbízásával kapcsolatos előterjesztést és úgy döntött, hogy a 

Napsugár Óvoda  vezetői beosztásának ellátásával - a kinevezés szerinti 

munkaköréhez kapcsolódó feladatok ellátása  mellett – Verbói Gábornét  

bízza meg 2014. augusztus 16. napjától közalkalmazotti jogviszony keretében, 

a Napsugár Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) megbízásra irányuló 

pályázat alapján megbízott vezetőjének kinevezéséig, de legfeljebb egy évig, 

2015. augusztus 15-ig.  

 

A Képviselő-testület úgy döntött továbbá, hogy Verbói Gáborné korábbi 

illetményét és vezetői pótlékát változatlanul hagyja . 

 

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy a megbízáshoz szükséges  

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2014. augusztus 31. 

Felelős:     Szűcs János alpolgármester 

 

4.) Egyebek 

a) Az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő 

támogatásra igénylés  benyújtása. 

                        Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester ismerteti a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a 

rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendeletnek a települési  
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önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylésének 

feltételeit.  

 

Javasolja, hogy a működőképesség megőrzésére adjuk be a támogatási igényt. 

 

Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

45/2014. (VIII. 15.) határozata 
 

   A Képviselő-testület a megyei önkormányzati tartalékból és a 

   rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM 

   rendelet szerint a működőképesség megőrzését szolgáló támogatásra  

   benyújtja támogatási igényét. 

 

   Felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására. 

 

   Határidő: 2014. szeptember 30. 

   Felelős:   Verbói Gábor polgármester 

 

 

b) Tanévkezdési támogatás megállapítása. 

Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester javasolja, hogy a tavalyi mértékben és feltételekkel kerüljön megállapításra a 

tanévkezdési támogatás. 

 

A Képviselő-testület elfogadja a polgármester javaslatát és egyhangú – 5 igen – szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

46/2014. (VIII. 15.) határozata 

 

A Képviselő-testület a 2014/2015-es tanév kezdéséhez – saját költségvetési forrása 

 terhére – az alábbi támogatásokat nyújtja: 

 

 Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda 

- a nagycsoportba járó gyermekek ingyenes ellátásban részesülnek, amennyiben a 

szülő vállalja, hogy gyermekét a helyi általános iskolába íratja be. 

 

 Középfokú oktatás 

- az első szakképzés vagy érettségi megszerzése esetén a tanuló 20. életévének 

betöltéséig nappali tagozaton: 

a.) aki a törvény szerint ingyenes tankönyvtámogatásban részesül   5.000.-Ft 

b.) aki nem részesül ingyenes tankönyvtámogatásban                  10.000.-Ft 
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Az osztályt ismétlő tanulóknak nem jár támogatás. 

A támogatás feltétele az iskolalátogatási igazolás bemutatása. 

 

 Felsőoktatás 

- a felsőfokú iskolarendszerű oktatás nappali tagozatán tanulóknak az első 

diploma megszerzéséhez 10.000.-Ft a támogatás 

 

A támogatás feltétele az iskolalátogatási igazolás bemutatása. 

 

       Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések  megtételére. 

      Határidő: 2014. szeptember 30. 

      Felelős: Verbói Gábor polgármester  

              Dr. Verbói Mária jegyző 

 

c) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. 

Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

                        ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

Mivel a napirendhez hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet 

tervezetét. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

8/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 

 
 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

6/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított 

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

 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

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

ülést 18.30 órakor bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Verbói Gábor        dr. Verbói Mária 

 polgármester             jegyző 

 

 

 

 


