Nógrádmegyer Községi Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésének

Jegyzőkönyve
( 2017. január 25. )
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Jegyzőkönyv
Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 25-én
15.00 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: Bangó János
Géczi László
Dr. Pálmai Kálmán
Szűcs János
Verbói Gábor

képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő
polgármester

Távolmaradó képviselő: Gáspár László, Rácz Béla
Tanácskozási joggal:
Minden napirendnél: Géczi Lászlóné aljegyző ( a jegyző helyettesítésére )
A polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy a megválasztott hat képviselő közül négy fő jelen van, így a tanácskozás határozatképes. A
napirendek fontosságára való tekintettel az ülés összehívására telefonon került sor.
Előterjeszti napirendi javaslatát.
1.) Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
2.) Pályázat benyújtása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A képviselő-testület az előterjesztett napirendeket – más javaslat megtétele nélkül - egyhangúlag
elfogadja.
Napirendek tárgyalása
1.) Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete )
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Virágsziget Szociális Központ által
végzett házi segítségnyújtás óradíja rendkívül alacsony, látva a költségvetés előzetes számításait
emelés szükséges. Változtatni szükséges továbbá az önkormányzat által, a szociális étkezők részére
nyújtott kedvezményt is.
Javaslata: házi gondozás óradíja 300.-Ft/fő, a szociális étkezés díja pedig 380.-Ft/fő/adag.
Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetét.
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A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelete
az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló
23/2016. (IXII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )

2.) Pályázat benyújtása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester ismerteti a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak
fejlesztésére, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére kiírt pályázati felhívást. E pályázat
keretében a Nyírjespusztára és a Baglyaspusztára vezető földutak rendbetételére kerülhet sor. Az ott
lakók már több éve kérik az utak javítását, járhatóvá tételét, ezzel a pályázati lehetőséggel
megoldhatjuk a problémát.
A képviselő-testület támogatja a pályázat benyújtását.
Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2017. (I. 25.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a VP6-7.2.1.-74.1.2.-16 kódszámú
pályázati felhívásról szóló polgármesteri előterjesztést és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Képviselő-testület benyújtja pályázatát a vidéki térségek kisméretű
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, külterületi
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzésére kiírt pályázati felhívásra.
2.) A pályázat az önkormányzat tulajdonában lévő, nógrádmegyeri 064, 086 és
0110 hrsz-ú külterületi utakra vonatkozik.
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3.) Felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére, a szükséges
eljárások lefolytatására és a pályázat benyújtására.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Verbói Gábor polgármester
Mivel más napirend, hozzászólás, észrevétel nincs, ezért a polgármester megköszöni a részvételt és az
ülést 16.10 órakor bezárja.

K.m.f.

Verbói Gábor
polgármester

dr. László Tünde
jegyző
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