Nógrádmegyer Községi Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésének

Jegyzőkönyve
( 2016. február 11. )
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Jegyzőkönyv
Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én
15.00 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: Bangó János
Gáspár László
Géczi László
Dr. Pálmai Kálmán
Rácz Béla
Szűcs János
Verbói Gábor

képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő
polgármester

Tanácskozási joggal:
1. napirendnél:
Kissné Szita Mária pénzügyi főelőadó
Minden napirendnél: dr. Verbói Mária jegyző
A település lakói közül 2 fő.
A polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy a megválasztott hat képviselő-testületi tag közül mindenki jelen van, így a tanácskozás
határozatképes.
A napirend előterjesztése előtt a polgármester jelzi, hogy Rácz Béla képviselő emailben kérte a HVGben megjelent cikk témájának napirendre vételét.
Mielőtt a képviselő-testületet szavazásra kérné elmondja, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Felügyeleti Osztályától – mint törvényességi felügyeletet gyakorló szervtől – hivatalos
állásfoglalást kért az ügyben, hogy a téma a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, vagy sem.
Ezt követően ismerteti a Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztályának válasz levelét.
Rácz Béla véleménye szerint figyelembe veheti a testület a levélben foglaltakat, de ennek ellenéri kéri
a napirendre vételt. A polgármester személyesen érintett az ügyben, és mivel gyerekekkel kapcsolatos
a probléma ezért a testületnek foglalkozni kell vele, nem mehet el mellette. Biztosan állítja, hogy
foglalkozni kell a kérdéssel egyebeken belül.
Verbói Gábor ragaszkodik ahhoz, hogy a képviselő-testület csupán a feladat- és hatáskörébe tartozó
témákkal foglalkozzon. Képviselő úr nem kérhet törvénysértő dolgot a képviselő-testülettől.
Rácz Béla szó szerinti jegyzőkönyv készítését kéri.
Dr. Verbói Mária jegyző: tájékoztatja a képviselőt arról, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló törvény nem írja elő szó szerinti jegyzőkönyv készítését, és a képviselő-testület sem írta elő a
Szervezeti és Működési Szabályzatában. Az Mötv egyértelműen rendelkezik arról, hogy a képviselőtestület üléséről készült jegyzőkönyvnek mit kell tartalmaznia. Jelzi azonban a képviselőnek, hogy
bármelyik napirendnél kérheti a saját hozzászólásának a szó szerinti rögzítését.
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Ezt követően a polgármester szavazásra bocsátja Rácz Béla képviselő által javasolt téma napirendre
vételét. A kérdés: ki szavaz amellett, hogy a téma napirendre kerüljön ?
A szavazás eredménye: 1 igen szavazattal, 6 nem szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot
hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2016. (II.11.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta Rácz Béla képviselő által felvetett
téma napirendre tűzési javaslatát, és úgy dönt, hogy azt nem tűzi az ülés
napirendjére.
Rácz Béla gúnyosan gratulál a képviselő-testületnek a döntéshez.
Dr. Pálmai Kálmán alpolgármester felhívja Rácz Béla képviselő figyelmét arra, hogy a képviselőknek
lehetnek egymástól eltérő véleményei, mint ahogy legutóbb a R.B. képviselő sem szavazta meg az
önkormányzat pályázati lehetőségét biztosító esélyegyenlőségi tervet. Mindenki a saját belátása,
véleménye, meggyőződése szerint dönt.
A polgármester ezután előterjeszti napirendi javaslatát.
1.) Nógrádmegyer Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének beterjesztése.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
2.) Az önkormányzat 2016. évi munkaterve
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
3.)Tájékoztató a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról.
Előterjesztő: Dr. Verbói Mária jegyző
4.) Köztisztviselők 2016. évi teljesítmény céljainak meghatározása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
5.) Egyebek
a) a Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda nyitvatartása
b) az RNÖ-vel kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
c) a polgármester 2016. évi szabadságolási ütemterve
d) kormányzati funkciók felülvizsgálata - alapító okiratok módosítása
e) aktuális kérdések
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A képviselő-testület az előterjesztett napirendeket 6 igen szavazattal és 1 nem szavazattal elfogadja.
Napirendek tárgyalása
1.) Nógrádmegyer Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének beterjesztése.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
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A polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést minden képviselő kézhez kapta, melyből
látható, hogy huszonegy millió forint hiányzik a költségvetésből. Ismerteti azt a folyamatot, ahogy az
önkormányzat költségvetése az egyes intézmények költségvetési tervezetéből összeállt. Beruházást
nem terveztünk, plusz adóbevétellel sem számoltunk, a képviselő-testület döntse el, hogy milyen
irányba menjünk el. Az előző évben is volt hiány a költségvetés elfogadásánál, de nem ilyen magas
összegű, és azt év közben a gazdálkodás során sikerült kezelni.
Kéri a képviselő-testület véleményét, javaslatát arra vonatkozóan, hogy a hiány csökkentésére milyen
elképzeléseik vannak.
Hozzászólások:
Gáspár László kérdezi, hogy a pékség épületének bérbeadásából van-e tervezve bevétel ?
Verbói Gábor polgármester válasza: igen, 1.800 ezer forint, a havi 150 ezer forintos bérleti díjból.
Egyúttal előterjeszti a költségvetés bevételi és kiadási oldalát érintő javaslatait:
- magánszemélyek kommunális adójának bevezetése
- sírhely árának emelése, illetve a temető használatáért fizetési kötelezettség előírása,
- az idősek otthona térítési díjának emelése, emelné a bevételi oldalt,
- a dolgozók étkezési utalványának elvonása pedig a kiadásokat csökkentené.
Dr. Pálmai Kálmán megfontolandónak tartja a polgármester javaslatát.
A temető megnyitása óta már több mint húsz év telt el, azóta nemigen változtak a sírhely árak. A
dolgozók étkezési utalványának elvonása nehéz döntés, de lehet hogy elkerülhetetlen. Ebben az
esetben viszont javasolja, hogy a képviselő-testület tiszteletdíja is csökkentésre kerüljön. Javaslata:
ülésenként tízezer forint legyen a tiszteletdíj, és aki nincs jelen az ülésen bármilyen oknál fogva az ne
kapja meg a tiszteletdíját, hiszen munkát sem végez.
Zárójelben jelzi meg, hogy rosszul veszi ki magát, ha a dolgozóktól elvonja a testület az utalványt a
képviselők pedig ugyanúgy megkapják a tiszteletdíjat mint eddig.
Kissné Szita Mária kiszámolja, hogy ha tíz üléssel számolunk 800 ezer forint lehet a megtakarítás.
Rácz Béla javasolja a működést megvizsgálni, kérdezi, hogy a humánerőforrás csökkentés felmerült-e?
Verbói Gábor polgármester válasza: igen, minden intézmény minimális létszámmal működik, és csak
olyan területeken foglalkoztatunk dolgozókat, amelyek finanszírozva vannak. Hozzáfűzi, hogy a
finanszírozás legalább három éve azonos szinten van, nem követi a minimálbér emelkedése, a
köznevelésben megszabott bérfejlesztés üteme és még sorolhatná.
A polgármester javasolja, hogy sorrendben legyenek meg a költségvetést befolyásoló döntések.
A) Étkezési jegy elvonása.
Gáspár László véleménye szerint ha meg kell lépni, lépjük meg.
Rácz Béla kérdezi, hogy lehet-e csökkenteni ?
Verbói Gábor válasza: most is alacsony az összeg, további csökkentés nem érdemes.
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Dr. Pálmai Kálmán javasolja, hogy a képviselő-testület határozzon meg egy időszakot az elvonásra, és
amikor javul a pénzügyi helyzet vissza lehet adni.
Rácz Béla kérdezi, hogy van-e értékesíthető vagyon ?
Verbói Gábor polgármester válasza: igen, a szolgálati lakások.
Mivel ehhez a kérdéshez más hozzászólás nincs a polgármester szavazásra bocsátja az alábbi kérdést:
Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy a dolgozók étkezési utalványa 2016. február 1-től
megvonásra kerüljön ?
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2016. (II.11.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzati intézmények dolgozói
Étkezési utalványának ( Erzsébet utalvány ) megvonásáról szóló javaslatot
És úgy dönt, hogy ezt az ellátást 2016. február 1-től kezdődően megszünteti.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Verbói Gábor polgármester

15.35 órakor 8 fő érkezett a tanácsterembe.
B) Intézményi térítési díj emelése az idősek otthonában.
A polgármester elmondja, hogy a központi nyugdíjemelés 1,6 %-os volt, ezért javasolja, hogy kétezer
forinttal a térítési díj is emelésre kerüljön.
Dr. Pálmai Kálmán egyetért a polgármester javaslatával azért is, mert a bentlakásban színvonalas,
emberséges, a megyében is jó hírű ellátást kapnak az idősek. Gondolni kell azonban arra is, hogy
amikor olyan elhelyezésre van szükség akinek nincs vagy alacsony a nyugdíja és nincs hozzátartozója,
mit teszünk.
Verbói Gábor polgármester ismerteti az idősek otthona tervezett bővítésével kapcsolatos nehézségeket.
A tetőteret szeretnénk teljesen beépíteni, de a jelenlegi szigorú tűzvédelmi szabályok miatt nem biztos
hogy lesz rá fedezetünk.
A polgármester megkérdezi, hogy van-e más javaslat ? Mivel nincs ezért szavazásra bocsátja a havi
kétezer forintot emelést április 1-től kezdődően.
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete
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az étkezési nyersanyag-költségek, és
intézményi térítési díjak megállapításáról szóló
a 16/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelettel módosított,
1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )
C) Helyi adó bevezetése
A polgármester a magánszemélyek kommunális adójának bevezetését javasolja. Elmondja, hogy ha az
ebből befolyt bevételből a közvilágítás nem finanszírozott részét ki tudjuk fizetni, már előbbre léptünk.
Minimális összeggel javasolja bevezetni.
Rácz Béla kérdezi, hogy eltérő összeg lehet-e mert van olyan réteg aki nem tud fizetni ?
Verbói Gábor válasza: eltérő összeg nem lehet.
Szűcs János javasolja, hogy ingatlanonként háromezer forintos összeggel kerüljön bevezetésre az adó.
Dr. Pálmai Kálmán véleménye szerint ezzel az intézkedéssel tett valamit a testület a saját bevételeinek
növelése érdekében.
Mivel más hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja az adó bevezetéséről, illetve annak
összegéről szóló javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról.
( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )
D) Temető rendelet módosítása – temető szolgáltatások, sírhelyek díja
A polgármester javasolja, hogy egyrészt a sírhelyek árát kellene megemelni, másrészt pedig fizessen a
temetkezési vállalkozó és mindaz aki a temetőben munkát végez, pl. síremléket készít.
Dr. Pálmai Kálmán támogatja a polgármester javaslat, hiszen az önkormányzati temetőben milliós
síremlékek vannak.
Verbói Gábor polgármester javaslata: legyen tízezer forint a temető A jelű parcellájában a sírhely, az F
parcellában minimális ezer forintot javasol, és ugyanennyit a gyermeksírhelyért is.
Javasolja továbbá, hogy a temetkezési szolgáltató temetésenként fizessen tízezer forintot, és 48 órán
túl az áramszolgáltatásért is kelljen díjat fizetni.
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Gáspár László javasolja, hogy a síremlék készítők fizessenek tízezer forintot.
Mivel más hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot:
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezésről szóló
2/2011. (II.18.), 10/2007. (XI.28.) rendelettel módosított
8/2005. (IX.30.) rendelet módosításáról
( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )
16 óra öt perckor Szűcs János képviselő távozik.
E) Képviselők tiszteletdíja
Dr. Pálmai Kálmán az előzőekben vázolt javaslatát továbbra is fenntartja.
Mivel más hozzászólás, javaslat nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot, mely
szerint: ülésenként tízezer forint a tiszteletdíj, és aki nincs jelen nem kap tiszteletdíjat.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen - szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelettel módosított
9/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )
F) Egyéb bérleti díjak
A polgármester javasolja a dohánybolt és a patika bérleti díjának emelését is.
Dr Pálmai Kálmán véleménye szerint mindkét helyen van megfelelő forgalom ezért elbírják az
emelést.
Gáspár László ötezer forintos emelést javasolt a patikánál és tízezer forintos emelést a dohányboltnál.
Verbói Gábor polgármester mindkét helyre öt-öt ezer forintos emelést javasol.
Rácz Béla szerint a patikára szükség van, a dohányboltra nem.
Mivel más hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja az alábbi javaslatot:
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- patika és dohánybolt tizenöt-tizenöt ezer forintról húsz-húszezer forint bérleti díjra emelkedjen
havonta, február 1-től.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal – az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2016. (II.11.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérleti díjáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:
1.) A gyógyszertár havi bérleti díját 20.000.-Ft-ban
2.) A dohánybolt havi bérleti díját 20.000.-Ft-ban
határozza meg, 2016. február 1-től kezdődően.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Verbói Gábor polgármester
Ezt követően a polgármester bejelenti, hogy a képviselő-testület által megállapított cafeteriáról
lemond.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal – az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2016. (II.11.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület Verbói Gábor polgármesternek a cafeteriájáról való lemondását
elfogadja, azt tudomásul veszi.
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Verbói Mária jegyző
A polgármester elmondja, hogy a költségvetés elfogadása előtt külön döntés szükséges a közös hivatal
költségvetésének elfogadásáról, a Virágsziget Szociális Társulás – társulási tanács által elfogadott –
költségvetésének jóváhagyásáról, illetve a stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdésében meghatározott
döntés meghozataláról.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatokat hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2016. (II.11.) önkormányzati határozata
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A Képviselő-testület megtárgyalta a Rimóci Közös Önkormányzati
Hivatal költségvetéséről szóló előterjesztést és a Hivatal 2016. évi
Költségvetését a melléklet szerint jóváhagyja.
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2016. (II.11.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalt a Virágsziget Szociális Központ
2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és a társulás 2016. évi
Költségvetését jóváhagyja.
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2016. (II.11.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény
29/A §-ában foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint
a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő
három évre várható összegét a melléklet szerint állapítja meg.
Kissné Szita Mária a képviselő-testületnek a költségvetést érintő döntéseit az önkormányzat 2016. évi
költségvetési rendelet tervezetén keresztül vezeti és jelzi, hogy a hiány 15.589 ezer forintra csökkent.
A polgármester ezt követően szavazásra bocsátja az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet
tervezetét.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja.
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )
2.) Az önkormányzat 2016. évi munkaterve
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( a munkaterv tervezete a jegyzőkönyv melléklete )
A polgármester jelzi, hogy a képviselők kézhez kapták a munkaterv tervezetét, megkérdezi, hogy vane kiegészítő javaslat?
Dr. Pálmai Kálmán véleménye szerint a munkaterv kerek, bármikor ki is egészíthető.
Mivel más hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a 2016. évi munkaterv
tervezetét.
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A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2016. (II.11.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a 2016. évi munkatervéről szóló
előterjesztést és azt a melléklet szerint jóváhagyja.
3.) Tájékoztató a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról.
Előterjesztő: Dr. Verbói Mária jegyző
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
A polgármester kiegészítésként tájékoztatja a képviselő-testületet a jegyző személyét érintő
változásról. A tervek szerint a jegyző július elején igénybe veszi a nők kedvezményes nyugdíját és
elköszön a hivatal éléről. Nem szakad el azonban teljesen, mert az önkormányzat továbbra is számít rá
és szakértelmére. Némi szervezeti átalakításra kerül majd sor, de erre aktuálisan visszatérünk.
Hozzászólások:
Rácz Béla megítélése szerint részletes a beszámoló, sokrétű a feladat.
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
9/2016. (II.11.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadja.
4.) Köztisztviselők 2016. évi teljesítmény céljainak meghatározása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
Mivel 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
10/2016. (II.11.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a köztisztviselők egyéni teljesítmény-követelmények alapját
képező önkormányzati kiemelt célok meghatározására vonatkozó előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
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A Képviselő-testület a köztisztviselőkkel szemben 2016. évre támasztandó teljesítménykövetelmények alapjául az alábbi célokat határozza meg:
1. A szolgáltató jellegű közigazgatás erősítése. Az ügyintézési határidőket minden esetben be
kell tartani, figyelni kell az ügyfelek folyamatos és megfelelő tájékoztatására, felvilágosítására.
2. Tekintettel a jogszabályi háttér folyamatos változására, a kihirdetésre kerülő új
jogszabályokra, a köztisztviselőknek folyamatosan bővíteniük kell a szakmai ismereteiket. A
Hivatalban a jogszabályi követelményeknek megfelelő, magas színvonalú emberi erőforrásgazdálkodásra kell törekedni. Ennek során kiemelt hangsúlyt kell helyezni – az éves képzési
ütemterv alapján – a meglévő munkatársak képzésére, továbbképzésére.
3. A közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény
változásából eredően az új szabályok megismerése és alkalmazása.
4. Az elektronikus kapcsolattartás növelése, a képviselő-testület és szervei döntéseinek
előkészítésekor a papír alapú adatforgalom folyamatos csökkentése, az elektronikus
adatforgalom növelése.
5. Kiemelt figyelmet kell fordítani továbbra is a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések
határidőre és megfelelő színvonalon történő elkészítésére, a Képviselő-testület által hozott
határozatok végrehajtására, rendeletek alkalmazására.
6. A nemzetiségi önkormányzat működésének elősegítése érdekében el kell látni a szervezési
feladatokat, az ülések írásbeli anyagainak a kezelését, nyilvántartások vezetését.
7. Az adóigazgatás területén továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a kintlévőségek
csökkentésére, a végrehajtási cselekmények következetes megvalósítására, a társhatóságoktól
(rendőrség, NAV, munkaügyi központ, földhivatal.. stb) érkező, a Hivatalnál nyilvántartott
tartozások adók módjára történő behajtására.
8. Az ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartást a jogszabályi előírásnak megfelelően, a
földhivatali változásokat nyomon követve és a főkönyvi analitikus nyilvántartással
párhuzamosan, az azzal való egyezőséget biztosítva kell vezetni.
9. Szabályzatok, rendeletek szükség szerinti felülvizsgálata, egységes szerkezetbe foglalása, az
azokban foglaltak betartása érdekében a megfelelő intézkedések megtétele.
10 .A gazdálkodási tevékenységről, az önkormányzat költségvetésének időarányos teljesítéséről
rendszeres tájékoztatás a döntéshozók számára.
11. A kötelező statisztikák, adatszolgáltatások, pontos, határidőben történő elkészítése.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: jegyző
5.) Egyebek
a) Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda nyitva-tartása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
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Mivel 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
11/2016. (II.11.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda (a továbbiakban:
Intézmény) nyitvatartási idejének meghatározására irányuló előterjesztést és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés b)
pontja és 49. § (3) bekezdése alapján – tekintettel az Nkt. egyéb rendelkezéséiben, valamint a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltakra –:
1) az Óvoda nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozta meg:
a) Az Intézmény napi
aa) nyitvatartási ideje 10
óra,
ab) nyitás időpontja: 6.30 órakor,
ac) zárás időpontja: 16.30 órakor.
b) Az Intézmény heti nyitvatartási ideje: hétfőtől-péntekig, heti 50 óra (az a) pont
szerint napi nyitva tartással).
c) Az Intézmény 2016. augusztus 1.-től –augusztus 31-ig . zárva tart.
2) Utasítja
a) a Polgármestert, hogy az 1) pont szerinti nyitvatartási rend közzétételéről a
helyben szokásos módon és az Önkormányzat honlapján gondoskodjon.
b) az Intézmény Vezetőjét, hogy az 1) pont szerinti nyitvatartási rendről a
szülőket írásban tájékoztassa.
Felelős: a) pont esetében: Polgármester
b) pont esetében: Intézményvezető
Határidő: 2016. február 15.
b) A roma nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
Mivel 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
12/2016. (II.11.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület felülvizsgálta a Nógrádmegyer Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal megkötött, 8/2015. (II.10.) számú önkormányzati határozatával
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elfogadott együttműködési megállapodást, és úgy dönt, hogy azt változatlan
tartalommal hatályban tartja.
c) A polgármester 2016. évi szabadságolási ütemterve.
Előterjesztő:Verbói Gábor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX törvény 225/C § rendelkezéséről, mely szerint „ A főállású polgármester évi huszonöt
munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. A polgármester
előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának
ütemezését. „
A polgármester ismerteti a 2016. évre vonatkozó tervezett szabadság-ütemtervét, és kéri annak
jóváhagyását.
Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a szabadságolási tervét.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
13/2016. (II. 11.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a polgármester 2015. évre vonatkozó
Szabadságolási ütemtervéről szóló előterjesztést és a közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX törvény 225/C §-a alapján Verbói Gábor
polgármester 2016. évi szabadságának ütemezését a melléklet szerint
jóváhagyja.
Felkéri a jegyzőt a polgármester szabadságának nyilvántartására, és
a nyilvántartás kezelésére.
Határidő: folyamatosan
Felelős: Dr. Verbói Mária jegyző
d) Kormányzati funkciók felülvizsgálata - alapító okiratok módosítása
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatokat hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
14/2016. (II.11.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a költségvetési szervek alapító okiratának - a
kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási
rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet módosításáról szóló 44/2015. (XII.30.)
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NGM rendelettel megállapított rendelkezéseire tekintettel szükséges – módosításáról
szóló polgármesteri előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:
1.) a Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda alapító okiratának módosítását és az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat 1.számú melléklete szerint
jóváhagyja.
2.) a Nógrádmegyeri GAMESZ alapító okiratának módosítását és az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat 2.számú melléklete szerint
jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. március 9.
Felelős: Verbói Gábor polgármester
Dr. Verbói Mária jegyző
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
15/2016. (II.11.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat „Változásbejelentés
- Önkormányzati egyéb törzskönyvi jogi személy „ tárgyú MÁK által
megküldött hiánypótlási végzésről szóló előterjesztést és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A 88/2015. (XII.8.) önkormányzati határozatát visszavonja.
2.) 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. február 15.
Felelős: Verbói Gábor polgármester
Dr. Verbói Mária jegyző
3.) Tanyagondnoki szolgálat létrehozása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
A polgármester emlékezteti a képviselő-testületet a tavaly év végi ülésen elhangzottakra, miszerint a
tanyagondnoki szolgálat létrehozásáról született döntés.
Az előkészületek megtörténtek, elkészült a rendelet tervezete, és a szakmai program is.
Hozzászólások:
Rácz Béla kérdezi, hogy mire fókuszálunk ?
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Verbói Gábor polgármester válasza: azokra a feladatokra amiket a falubusszal el tudunk látni.
Mivel más hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetét, valamint a
határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja és határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete
a tanyagondnoki szolgálatról
( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )
Nógrádmegyer Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
16/2016. (II. 11.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testülete megtárgyalta a tanyagondnoki szolgálat létrehozásáról
szóló polgármesteri előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:
1.) Nógrádmegyer településen tanyagondnoki szolgáltatás létrehozását, működtetését
határozza el, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 60 §-ában meghatározott célok teljesítése érdekében.
2.) Nógrádmegyeri Falugondnoki Szolgálat szakmai programját a melléklet
szerinti tartalommal jóváhagyja.
4.) A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a falugondnoki szolgálat ellátásához
szükséges személyi feltételeket biztosítja. A jogszabálynak megfelelő
szakképesítést, illetve tanfolyam elvégzését a falugondnok számára előírja
és biztosítja számára a szükséges feltételeket. A falugondnokkal, legkésőbb
az engedélyes működésének kezdő időpontjáig, közalkalmazotti vagy
munkaviszonyt létesít.
4.) A szolgáltatáshoz biztosítja az önkormányzat tulajdonában lévő, NET 586
forgalmi rendszámú gépjármű használatát.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az Nógrádmegyeri
Falugondnoki Szolgálat nyilvántartásba vételéhez szükséges intézkedéseket,
nyilatkozatokat tegye meg.
Határidő: 2016. február 28.
Felelős: Verbói Gábor polgármester
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f) Ellátási szerződés megkötése a magyargéci Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásaira
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
Mivel 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
17/2016. (II.11.) önkormányzati határozata
A Képviselő- testülete megtárgyalta a Magyargéc „Mézeskalács” Biztos Kezdet
Gyerekház ellátási szerződéséről szóló előterjesztést és azt a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ellátási szerződés
aláírására.
Határidő: értelemszerint
Felelős: Verbói Gábor polgármester
g) Gyermekétkeztetés átvállalása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az elmúlt évben meghozott döntés
alapján a képviselő-testület átvállalta az óvodás és általános iskolás gyermekek étkezési térítési díját
2015. december 31-ig. Javasolja, hogy ez a kedvezmény maradjon meg az idén is, azzal az eltéréssel,
hogy az óvodában minden gyermek ingyen étkezik.
Hozzászólások:
Dr. Pálmai Kálmán a a térítési díj tanév végéig történő átvállalását támogatja.
Mivel más 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
18/2016. (II. 11.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi általános iskolai tanulók
ingyenes gyermekétkeztetésről szóló előterjesztést.
A képviselő-testület az előterjesztés alapján a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben nem részesülő – térítési díjat fizető – Nógrádmegyer településen
általános iskolai nevelésben résztvevő gyermekek részére 2016.tanév végéig az
étkezést térítésmentesen biztosítja, a szociális normatíva terhére.
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A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a
döntéssel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: Verbói Gábor polgármester
Dr. Verbói Mária jegyző
h) 2016. évi startmunka program
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy Képviselő-testület a 2015 évi start
mezőgazdasági program eredményének figyelembe vételével döntsön a program 2016 évi önként
vállalt önkormányzati feladatként való továbbfolytatásáról.
Mivel hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a 2016. évi start mezőgazdasági
programról, és a hosszú távú közfoglalkoztatási programról szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
19/2015 (II. 11.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a start mezőgazdasági mintaprogram 2016
évi közfoglalkoztatásáról szóló előterjesztést
Képviselő-testület a 2015 évi start mezőgazdasági program eredményének
figyelembe vételével határozott a program 2016 évi önként vállalt
önkormányzati feladatként való továbbfolytatásáról.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mezőgazdasági
mintaprogram lebonyolítása érdekében a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Verbói Gábor polgármester
Napirenden túl.
Egyebeken belül a polgármester röviden ismerteti Szigeti Lászlóné – művelődési ház vezető – levelét,
melyet a képviselő-testületnek címzett. A levél szerint Rácz Béla képviselő olyan magatartást
tanúsított vele szemben, ami elfogadhatatlan, megsértette őt munkaköri kötelezettségének teljesítése
miatt. A polgármester elmondja, hogy mivel önkormányzati dolgozóról és önkormányzati képviselőről
van szó, helytelen a saját munkatársainkkal való szándékosan bántó viselkedés.
Rácz Béla elismeri a levélben foglaltakat, közli, hogy nem akar magyarázkodni, de korábbi
tapasztalatai alapján neki is van kifogása a panasztevővel kapcsolatban, aki alkalmatlan pillanatban
(mással való beszélgetése során ) zavarta meg. Kiemelte, hogy a bántó megjegyzést tudatosan,
szándékosan tette.
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Dr. Pálmai Kálmán véleménye szerint az indulatosság, hevesség a fiatalkor sajátossága, de nem érv a
szándékos bántásra. Európai emberi viselkedésmód elvárható mindannyiunktól. Indulatosságunk
korlátok között tartása önfegyelmünk kérdése. Célszerűnek tartaná a vitás felek személyes
megbeszélésével tisztázni a konfliktust.
A művelődési ház vezetőjének a falu közösségének érdekében végzett munkáját méltatja.
Rácz Béla megérti a hozzászólást, kioktatásnak értékeli. Sok problémát lát a faluban, sok mindent
kellene másként tenni megítélése szerint. Megjegyzi, hogy ha ez az európai, akkor nem akar európai
lenni.
Verbói Gábor polgármester is indítványozza a kettejük konfliktusának személyes rendezését.
Mivel egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 17.35
órakor bezárja.

K.m.f.

Verbói Gábor
polgármester

dr. Verbói Mária
jegyző
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