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Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-án  

  15.00 órakor megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:  Csuka Ramóna  képviselő 

   Mártonka Istvánné  képviselő 

 Radvánszky Gyula  képviselő 

 Verbói Tiborné  képviselő 

 

Verbói Gábor    polgármester  

  

 

Távolmaradó képviselő:  Gáspár László, Szűcs János      

 

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 négy fő jelen van, így a 

tanácskozás határozatképes.  

 

Előterjeszti napirendi javaslatát. 

 

1.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadása. 

      Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

                            

2.) Talajterhelési díjról szóló 22/2013. ((XI.6.) önkormányzati rendelet módosítása. 

            Előterjesztő:   Verbói Gábor polgármester 

 

3.) 2014. évi nyári szociális gyermekétkeztetés.       

      Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

  

4.) Igazgatási szünet elrendelése a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatalnál 

            Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

5.) 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 2013. évi költségvetési zárszámadása. 

      Előterjesztő:   Verbói  Gábor polgármester 

            ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

A polgármester a zárszámadási rendelet elfogadása előtt kéri a képviselő-testületet, hogy a 

2013. évi költségvetési rendeletet – a kiadott tervezet szerint – fogadja el, az előirányzatok 

rendezése miatt.  

 

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

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

3/2014. (V.7.) önkormányzati rendelet 

 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

többször módosított 

 2/2013. (III.01.) rendelet módosításáról 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

Ezt követően kerül sor a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadásának és az 

önkormányzat  2013. évi zárszámadási rendeletének tárgyalására. 

 

Hozzászólások: 

 

Radvánszky Gyula úgy látja, hogy mínusszal kezdtük az évet és pozitívan zártuk, és a 

folyószámla hitel is vissza lett fizetve, tehát eredményesnek ítéli a gazdálkodást. 

 

Verbói Gábor polgármester elmondja, hogy az óvodai normatíva elszámolás okozott némi 

fejtörést, a működéshez nem kellett hitelt felvenni. 

 

Mivel több hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a Rimóci Közös 

Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat költségvetési zárszámadását. 

 

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

alkotja: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

22/2014. (IV.28.) határozata 

 

A Képviselő-testülete megtárgyalta a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal 

2013. évi költségvetési zárszámadásáról szóló előterjesztést és azt a 

melléklet szerint elfogadja.  
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Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

4/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról 

 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

 

2.) Talajterhelési díjról szóló 22/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

A polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy van a településen egy pár olyan 

ingatlan, amely mélyebben fekszik mint az utcai csatorna, ezért csak többlet költséggel 

( átemelővel ) lenne megoldható a rácsatlakozás. Egy-egy egyedi probléma is előfordul, 

amelyekről az előterjesztés is szól. Azt javasolja, hogy a rendelet módosításával, a mentesség, 

kedvezmény meghatározásával várjunk még, a problémás eseteket összegyűjtve nagyobb lesz 

az ismeret e tekintetben. 

 

Hozzászólások: 

 

Radvánszky Gyula emlékszik rá, hogy korábban is volt szó mentesség vagy kedvezmények 

adásáról, érdemes volna újra megfontolni. 

 

A képviselő-testület a napirend tárgyalását elhalasztja. 

 

3.) 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés.  

Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

Mivel hozzászólás nincs a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

 Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

23/2014. (IV.28.) határozata 

 

  A Képviselő-testület megtárgyalta a 2014. évi szociális nyári  

  gyermekétkeztetésről szóló polgármesteri előterjesztést és az alábbiak szerint  

  dönt: 

 

-  A szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról
 
szóló 20/2014.  

       (III. 20.) EMMI rendelet szerint benyújtja kérelmét 179 fő rászoruló  

       gyermek 2014. június 30.- tól 2014. augusztus 31- ig. 44 munkanapon  

       keresztül történő szociális nyári étkeztetésének támogatására. 
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Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

  Határidő: 2014. május 7. 

  Felelős:    Verbói Gábor polgármester 

                                  Dr. Verbói Mária jegyző 

 

4.) Igazgatási szünet elrendelése a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatalnál. 

Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

Mivel hozzászólás nincs a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

24/2014. (IV.28.) határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta az igazgatási szünetről szóló 

   előterjesztést és úgy dönt, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

   2011. évi CXCIX. törvény 232. §. (3) bekezdésében kapott  

   felhatalmazás alapján 2014. július 14 től augusztus 8-ig igazgatási  

   szünetet rendel el a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal  

   Nógrádmegyer Állandó Kirendeltségén. 

    

Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

   Határidő:  értelemszerűen  

   Felelős:    Dr. Verbói Mária jegyző 

 

 

5.) Egyebek 

a) Közművelődésről szóló rendelet megalkotása. 

Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a közművelődési rendelet 

aktualizálása, illetve az IKSZT-vel való összhangjának megteremtése a feladat. 

Elkészült a rendelet tervezete, melyet minden képviselő kézhez kapott. Elkészült továbbá a 

Művelődési Ház IKSZT használati szabályzata és annak mellékletei, melyet szintén kézhez 

kaptak a képviselők. 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a művelődési ház nevére vonatkozóan gondolkodjanak 

javaslatokon. A művelődésszervező Szerémy Zoltán nógrádmegyeri születésű színész 

nevének felvételét javasolja. Amennyiben a képviselőknek  más javaslatuk van, kéri hogy azt 

a májusi ülésre szíveskedjenek előterjeszteni. 

 

Mivel hozzászólás nincs a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetét. 

 

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

Képviselő-testületének  

5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete  

 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

 

Ezt követően a polgármester szavazásra bocsátja a Művelődési Ház- IKSZT használati 

szabályzatot. 

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

25/2014. (IV.28.) határozata 

 

  A Képviselő-testület megtárgyalta a Művelődési Ház- IKSZT Használati 

  Szabályzatáról szóló előterjesztést és a szabályzatot és annak mellékleteit  

a melléklet szerint j ó v á h a g y j a. 

 

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

  Határozat: értelemszerűen 

  Felelős:     Verbói Gábor polgármester 

   Dr. Verbói Mária jegyző 

 

E napirendhez kapcsolódóan kerül előterjesztésre a települési értéktár létrehozásáról szóló 

tájékoztató. A bizottságra vonatkozóan a polgármester várja a javaslatokat, de a bizottság 

megválasztására később is sor kerülhet. 

 

Ezt követően a polgármester szavazásra bocsátja a Helyi Értéktár létrehozásáról szóló 

előterjesztést 

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

26/2014. (IV.28.) határozata 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Települési Értéktár, 

Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról szóló polgármesteri 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület Települési Értéktár létrehozását, valamint a 

Települési Értéktár Bizottság megalakítását támogatja. 
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A Képviselő-testület a Települési Értéktár megalakításával és 

működésével kapcsolatos, az eljárási szabályok előírásai szerint 

kéri, hogy a polgármester a működési szabályzat illetve a 

megalakításhoz szükséges iratok előkészítéséről gondoskodjon. 

A képviselő-testület a májusi képviselő-testületi ülésén a 

Települési Értéktárral kapcsolatos előterjesztést ismételten 

napirendre tűzi. 

 

Felelős: Verbói Gábor  polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

b) Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda Pedagógus Továbbképzési Programja. 

Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a továbbképzési programról, amely 2014. 

szeptember 1-től 2019. augusztus 31-ig tartó időszakra szól. 

 

Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a pedagógus továbbképzési 

programot. 

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

27/2014. (IV.28.) határozata 

 

  A Képviselő-testület megtárgyalta a Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda 

  2014. 09.01- 2019.08.31. –ig tartó időszakra vonatkozó Pedagógus Tovább- 

  képzési Programját, és azt a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

 

c) Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás Társulási 

Megállapodás és SZMSZ módosítása. 

Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

Mivel hozzászólás nincs ezért a polgármester szavazásra bocsátja a társulási megállapodás és 

az SZMSZ módosítására vonatkozó határozati javaslatokat. 

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

28/2014. (IV.28.) határozata 

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta Szécsény Térsége Humánszolgáltató 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásáról szóló előterjesztést és 

a módosítást a melléklet szerint jóváhagyja. 
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  Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

  Határidő: 2014 május 31. 

  Felelős:    Verbói Gábor polgármester 

 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

29/2014. (IV.28.) határozata 

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta Szécsény Térsége Humánszolgáltató 

Intézményfenntartó Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának  

Módosításáról szóló előterjesztést és azt a melléklet szerint jóváhagyja. 

  

  Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

  Határidő: 2014 május 31. 

  Felelős:    Verbói Gábor polgármester 

 

 

Egyebek napirenden belül Bangó János az RNÖ elnöke kérdezi, hogy az önkormányzat 

vállalja-e közérdekűmunka-büntetés letöltéséhez munkalehetőség biztosítását. 

Az RNÖ már bejelentkezett a munkaügyi központnál munkáltatóként, de csak a bíróság által 

közmunkára ítélteket tudja foglalkoztatni, a rendőrségi szabálysértés és helyszíni birság 

letöltését nem. 

 

Verbói Gábor polgármester véleménye szerint először próbálják meg, milyen elfoglaltságot és 

terhet jelent ez a fajta foglalkoztatást és később visszatérnek erre a kérdésre. 

 

A Képviselő-testület ezt követően hatósági ügyet tárgyal, ezért zárt ülésen folytatja munkáját. 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Verbói Gábor        dr. Verbói Mária 

 polgármester             jegyző 

 

 

 


