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Jegyzőkönyv
Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én
15.00 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: Bangó János
Gáspár László
Géczi László
Dr. Pálmai Kálmán
Rácz Béla

képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő

Verbói Gábor polgármester
Távolmaradó képviselő: Szűcs János
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 mindenki 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 2015. évi belső ellenőrzési terve.
Előterjesztő: Dr. Verbói Mária jegyző
3.) Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal további működése.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
4.) Egyebek
- Önkormányzati társulásokkal kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A képviselő-testület az előterjesztett napirendet más javaslat megtétele nélkül egyhangúlag elfogadja.
Napirendek tárgyalása
1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása..
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
A polgármester megemlíti a 2015. évi költségvetési tervezetről jelenleg ismerhető adatokat. Az
önkormányzatokat elsősorban a szociális ellátások területén tervezett változások fogják érinteni.
Pontos adatokról a költségvetési törvény elfogadásakor lesz információ.
Hozzászólások, kérdések:
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Rácz Béla képviselő kérdezi, hogy mikorra várható a 2015. évi költségvetés tárgyalása ?
Verbói Gábor polgármester válasza: a költségvetési törvény elfogadását követő 45 napon belül kell
beterjeszteni a képviselő-testület elé.
Mivel több hozzászólás nincs ezért a polgármester szavazásra bocsátja a költségvetési rendelet
tervezetét.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
13/2014. (XII. 8 ) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
6/2014. (VI.27.) és 8/2014. ( VIII.28.) önkormányzati rendelettel módosított
1/2014. (II.6.) rendelet módosításáról
( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )

2.) Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési terve.
Előterjesztő: Dr. Verbói Mária jegyző
A jegyző tájékoztatja a képviselőket a belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekről.
polgármester illetményére és költségátalányra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekről, és ismerteti a
2015. évre vonatkozó tervet.
Hozzászólások:
Rácz Béla kérdezi: milyen formában látja el az önkormányzat ezt a feladatot ? Hogyan választják ki a
belső ellenőrt ?
Verbói Gábor polgármester válasza: ezidáig Szécsény központú társulásban láttuk el a feladatot.
Jelenleg körvonalazódik egy varsányi székhelyű társulás, amelynek feladatai között a belső ellenőrzés
is szerepel. A személy kiválasztása pályázat útján történik.
Mivel más hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
70/2014. (XII. 4.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalt az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervéről
szóló előterjesztést.
A 2015. évi belső ellenőrzési tervet a melléklet szerint elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
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Határidő: értelemszerűen
Felelős: Verbói Gábor polgármester
dr. Verbói Mária jegyző
3.) Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal további működése.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester emlékezteti a képviselőket arra, hogy az elmúlt ülésen is szó volt a közös hivatal
további működtetéséről. Ismerteti Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
törvény 85 § (3) bekezdésének rendelkezését, melynek értelmében „ a közös önkormányzati hivatal
létrehozásáról vagy megszüntetéséről az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületei az
általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül állapodnak meg. A
megállapodás az általános önkormányzati választásokat követő év január 1-jén lép hatályba.”
A törvényben meghatározott határidő december 11 napján lejár. A rimóci polgármester úrral történt
többszöri egyeztetés alapján javasolja a képviselő-testületnek, hogy a következő öt évre is maradjon
ebben a felállásban a hivatal. Tehát a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal marad, és
Nógrádmegyerben állandó kirendeltség működik tovább. Jelenleg a hivatal működése zökkenőmentes,
az aljegyző kinevezésével a jegyzői feladatok megosztásra kerültek.
Ezt követően a közös önkormányzati hivatal finanszírozási rendjét ismerteti. Pár gondolatot megemlít
a jövő évben várható feladat átcsoportosításokról, például a munkanélküli ellátások járási hivatalhoz
kerüléséről.
Mivel hozzászólás nincs ezért a polgármester szavazásra bocsátja a Rimóci Közös Önkormányzati
Hivatal további működtetéséről szóló javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú - 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
71/2014. (XII. 4.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a Rimóci Közös Önkormányzati
Hivatal további működtetéséről szóló polgármesteri előterjesztést és
az alábbiak szerint dönt:
1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
törvény 85 § (3) bekezdése értelmében a Rimócsi Közös Önkormányzati
Hivatal működését felülvizsgálja, és Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületével 2012. évben megkötött megállapodást hatályában
fenntartja.
2. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. december 11.
Felelős: Verbói Gábor polgármester

4

4.) Egyebek
a) Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 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:
Nógrádmegyer Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
72/2014. (XII.4.) önkormányzati határozata
1. A Képviselő-testület a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Megállapodásának 5. számú módosítását megtárgyalta, és azt a melléklet szerint jóváhagyja. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 5. számú
módosításának és az ahhoz csatolt egységes szerkezetbe foglalt dokumentum aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Verbói Gábor polgármester
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a munkaszervezeti feladatokat
ellátó Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát – jelen határozat megküldésével
– legkésőbb 2015. január 9-ig értesítse.
Határidő: 2015. január 9.
Felelős: Verbói Gábor polgármester
b) Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának
és SZMSZ-ének 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 határozatokat hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
73/2014. (XII.4.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület, mint alapító, a Szécsény Térsége Humánszolgáltató
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítását a határozat
melléklete szerint jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás
módosításának, és az egységes szerkezetbe foglalt szövegének aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Verbói Gábor polgármester
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Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
74/2014. (XII.4.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület, a Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó
Társulás szervezeti és működési szabályzatának módosítását a határozat melléklete
szerint elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szervezeti és működési
szabályzat módosításának, és az egységes szerkezetbe foglalt szövegének aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Verbói Gábor polgármester
c) Szécsényi Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulás Társulási
Megállapodásának jóváhagyása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester elmondja, hogy a varsányi székhelyű társulás előkészítése tavasztól zajlik, mostanra
jutottak el oda, hogy 2015. január 1-től megkezdheti a működését. ( Ismerteti a társulási megállapodás
tervezetét.)
Hozzászólások:
Rácz Béla támogatja a társulás céljait, kérdezi, hogy a településfejlesztés hogyan néz ki, miért jó ez
nekünk ?
Verbói Gábor polgármester válasza: a település fejlesztését érintő projekt terveket a nyáron le kellett
adni, 2014-2020 közötti időszakra vonatkozóan. Megalakultak a területfejlesztésekkel foglalkozó
bizottságok. A pályázatok még nincsenek kiírva, tehát képlékeny még a dolog. Várhatóan lehetőség
lesz majd települések közös pályázatára is, ekkor lesz jelentősége a társulásnak.
Dr. Pálmai Kálmán elmondja, hogy a korábban Szécsény környékén működő társulások jól működtek,
a polgármesterek közötti információ-csere, és kapcsolattartás is hasznos volt. Kérdezi, hogy van-e arra
reális lehetőség, hogy lélekszám alapján kapjanak támogatást a települések ?
Verbói Gábor polgármester válasza: valószínűleg igen, meghatározott feladat-csoportokra, pl.
egészségügy, környezetvédelem, közlekedés… lehet majd pályázni, és a pályázatban résztvevő
önkormányzatok lakosságszám alapján szerepelhetnek.
Rácz Béla kérdezi, hogy a hat év alatt lehetőség lesz-e más nagyobb pályázat önerejét biztosítani ?
A civil szervezet, vállalkozások fejlesztési pénzeire vannak pályázatok kiírva, tudunk-e ebbe az
irányba nyitni, van-e erre együttműködési lehetőség ?
Verbói Gábor polgármester válasza: biztosan nem lesz nagyobb önerő az önkormányzatnak.
Természetesen együttműködés – megállapodás alapján – lehetséges.
Dr. Pálmai Kálmán tudomása szerint a civil szervezetek önkéntes alapon szerveződnek, ahhoz nem
kell az önkormányzat közreműködése. Az együttműködést támogatja.
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Mivel más hozzászólás nincs a polgármester szavazásra bocsátja a Szécsényi Járási Önkormányzatok
Területfejlesztési és Feladatellátási Társulása Társulási Megállapodásának jóváhagyását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
75/2014. (XII. 4.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a Szécsényi Járási Önkormányzatok
Területfejlesztési és Feladatellátási Társulás létrehozásáról szóló polgármesteri
előterjesztést, és a Társulási Megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Verbói Gábor polgármester
d) Szociális és Közfoglalkoztatási Bizottság tagjainak változása
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester ismerteti a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény megváltozott rendelkezését,
mely szerint : „ Polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal köztisztviselője nem lehet
helyi önkormányzati képviselő vagy a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja. „
Ezért Trenka Ervinné köztisztviselő helyére más személyt szükséges választani a Szociális és
Közfoglalkoztatási Bizottságba.
Javaslata: Gáspár László képviselő
Gáspár László elfogadja a megbízást.
Ezt követően a polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzata 2. sz. függeléke 2. pontjának módosítását az alábbiak szerint:
Szociális és Közfoglalkoztatási Bizottság elnöke: Bangó János
Tagjai: Gáspár László, Géczi László képviselők
Repcsákné Sándor Adél és a
Gamesz műszaki vezetője külső tagok
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
76/2014. (XII. 4.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a Szociális és Közfoglalkoztatási Bizottság
Tagjainak módosításáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:
1. A Nógrádmegyer Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelet 2. számú függeléke 2.pontját
az alábbiak szerint módosítja:
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Szociális és Közfoglalkoztatási Bizottság
Elnöke: Bangó János képviselő
Tagjai
Gáspár László képviselő
Géczi László képviselő
Repcsákné Sándor Adél külső tag
Gamesz műszaki vezetője külső tag
2.Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Verbói Gábor polgármester
Dr. Verbói Mária jegyző
e.) Az SZMSZ 4. sz. függelékének kiegészítése.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az önkormányzati ( régen szakfeladatnak
nevezett ) kormányzati funkció rend kiegészítésére azért van szükség, mert nem szerepel benne
107060 számú, Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások elnevezésű kormányzati funkció.
A könyvelési tételek rendezése miatt válik szükségessé.
Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
77/2014. (XII. 4.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a kormányzati funkciók kiegészítéséről
szóló előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:
1. A Nógrádmegyer Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelet 4. számú függelékét a melléklet
szerint módosítja, kiegészíti a 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások,
támogatások kormányzati funkcióval.
2.Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Verbói Gábor polgármester
Dr. Verbói Mária jegyző
f) Az ingyenes gyermekétkeztetésről szóló önkormányzati határozat módosítása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
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A polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület a november 6-i ülésén döntött arról, hogy a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő – térítési díjat fizető – Nógrádmegyer
településen óvodába és iskolába járó gyermekek ingyenes étkeztetésben részesüljenek. A határozatba a
2013/2014-es tanév szerepel, holott kezdő időpontnak november 1 napját kellene meghatározni.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
78/2014. (XII. 4.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta az ingyenes gyermekétkeztetésről
szóló határozat módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbiak
szerint dönt:
1. A 67/2014. (XI. 6.) önkormányzati határozatában megállapított kedvezményt 2014. november 1. napjától biztosítja.
2. A határozat többi részét változatlanul hagyja.
3.Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Verbói Gábor polgármester
Egyebek napirenden belül a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Verbói Tiborné a
Virágsziget Szociális Központ vezetője elpályázott tőlünk, várhatóan január 1-től más intézménynek
lesz a vezetője. Az intézmény vezetésével meg kell bízni valakit, és a pályázatot is ki kell írni.
Az egyebek napirenden belül képviselői hozzászólások:
Rácz Béla elmondja, hogy ő leginkább civilekkel foglalkozik, amely területen könnyebb pályázni. Ha
van civil szervezet a településen és az önkormányzat ott áll mögötte akár helyiség biztosításával, akár
más formában könnyebb pályázati pénzhez jutni. Kérdése, hogy ebben az irányban elindulhat-e, ki lesz
a kapcsolattartó a hivatal részéről, az intézmények és a vállalkozások részéreől ?
Verbói Gábor polgármester válasza: igen, vannak működő civil szervezetek a településen több is, az
önkormányzat helyiség biztosításával, egy-egy rendezvényre ingyenes terem-használattal tud segíteni.
A kapcsolattartókat illetően egyeztetésekre van szükség, de természetesen az önkormányzat minden
segítséget szívesen elfogad.
Mivel más napirend, hozzászólás nincs, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 19.30
órakor bezárja.
K.m.f.
Verbói Gábor
polgármester

dr. Verbói Mária
jegyző
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