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Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 13-án  

  15.00 órakor megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:  Bangó János   képviselő 

  Gáspár László                         képviselő 

  Géczi László    képviselő 

Dr. Pálmai Kálmán  alpolgármester 

Rácz Béla    képviselő 

Szűcs János    képviselő 

 

Távolmaradt: Verbói Gábor                         polgármester 

  

Tanácskozási joggal:    1. napirendnél:  Kissné Szita Mária pénzügyi főelőadó 

                       Minden napirendnél:      Géczi Lászlóné       aljegyző ( a jegyző helyettesítésére )  

 

A polgármester betegség miatt van távolt az ülésről. Távollététben az alpolgármester vezeti a 

képviselő-testület ülését. Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 

megválasztott hat képviselő-testületi tag közül mindenki jelen van, így a tanácskozás határozatképes.    

 

Az alpolgármester ezután előterjeszti napirendi javaslatát.  
 

1.) Nógrádmegyer Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének beterjesztése. 

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

                             

2.) Az önkormányzat 2017. évi munkaterve 

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

3.)Tájékoztató a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról. 

    Előterjesztő:  Dr. László Tünde  jegyző 

 

4.)  Köztisztviselők 2017. 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 2017. évi szabadságolási ütemterve 

      e) aktuális kérdések 

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A  képviselő-testület az előterjesztett napirendeket – más javaslat megtétele nélkül – egyhangúlag  

elfogadja. 

Napirendek tárgyalása 

 

1.) Nógrádmegyer Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének beterjesztése. 

     Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

    ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 
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Az alpolgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést minden képviselő kézhez kapta, melyből 

látható, hogy közel huszonhét millió forint hiányzik a költségvetésből. Ismerteti azt a folyamatot, 

ahogy az önkormányzat költségvetése az egyes intézmények költségvetési tervezetéből összeállt. 

Beruházást nem terveztünk, plusz adóbevétellel csak az elmúlt évi képviselő-testületi döntések 

következtében várható mértékben 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 takarékos gazdálkodással és pályázati támogatásokkal sikerült kezelni. 

Kéri a képviselő-testület véleményét, javaslatát arra vonatkozóan, hogy a hiány csökkentésére milyen 

elképzeléseik vannak. 

 

Hozzászólások: 

 

Gáspár László javasolja, hogy az üresen álló önkormányzati lakásokat adjuk bérbe vállalkozások 

számára.  

 

Rácz Béla kérdezi, hogy az intézmények milyen létszámmal működnek. 

 

Dr. Pálmai Kálmán  válasza: minden intézmény a jogszabályban meghatározott létszámmal működik. 

A kisegítő személyzet általában közfoglalkoztatásban dolgozik. 

 

Géczi László  kérdezi, hogy a bentlakás térítési díját lehet-e még emelni ?  

 

Dr. Pálmai Kálmán alpolgármester válasza: a bentlakás térítési díját az elmúlt év végén emelte meg a 

testület, most egy újabb emelést már nem tudnak az idősek megfizetni. 

 

Az alpolgármester 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 

2/2017. (II.13.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a Rimóci Közös Önkormányzati 

   Hivatal költségvetéséről szóló előterjesztést és a Hivatal 2017. évi 

   Költségvetését a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

3/2017. (II.13.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalt a Virágsziget Szociális Társulás 

   2017. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és a társulás 2017. évi 

   Költségvetését jóváhagyja. 
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Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

4/2017. (II.13.) 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. 

 

Az alpolgármester ezt követően szavazásra bocsátja az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet 

tervezetét. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja. 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

2.)  Az önkormányzat 2017. évi munkaterve 

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

     ( a munkaterv tervezete a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

Az alpolgármester jelzi, hogy a képviselők kézhez kapták a munkaterv tervezetét, megkérdezi, hogy  

van-e kiegészítő javaslat? 

 

Szűcs János  véleménye szerint a munkaterv kerek, bármikor ki is egészíthető. 

 

Mivel más hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a 2017. évi munkaterv 

tervezetét. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

5/2017. (II.13.) önkormányzati határozata 

   

  A Képviselő-testület megtárgyalta a 2017. évi munkatervéről szóló  

előterjesztést és azt a melléklet szerint jóváhagyja.  

                         

 

3.) Tájékoztató a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról. 

    Előterjesztő:  Dr. László Tünde  jegyző 

    ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 
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Mivel  hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

6/2017. (II.13.) önkormányzati határozata 

   

  A Képviselő-testület megtárgyalta a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal 

  2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadja. 

 

 

4.)  Köztisztviselők 2017. évi teljesítmény céljainak meghatározása. 

     Előterjesztő: dr. László Tünde jegyző  

      ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

Mivel hozzászólás nincs ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

7/2017. (II.13.) önkormányzati határozata 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a köztisztviselők egyéni teljesítmény-követelmények alapját 

képező önkormányzati kiemelt célok meghatározására vonatkozó előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület a köztisztviselőkkel szemben 2017. évre támasztandó teljesítmény-

követelmények 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 erőforrás-

gazdálkodásra 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.   
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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: 2017. december 31. 

           Felelős: dr. László Tünde jegyző 

 

5.) Egyebek 

      a) Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda nyitva-tartása. 

          Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

          ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

Mivel hozzászólás nincs ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

8/2017. (II.13.) 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). 
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c) Az Intézmény 2017. 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: 2017. február 15. 

 

        b) A roma nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata. 

            Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

             ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

Hozzászólások: 

 

Rácz Béla kérdezi Bangó Jánost az RNÖ elnökét, hogy van-e módosítási javaslata ? 

 

Bangó János válasza: nincs módosítási javaslata. Közfoglalkoztatás szervezését szeretné majd az RNÖ 

is a munkaügyi központon keresztül. Ez viszont nem érinti az együttműködési megállapodást. 

 

Mivel más hozzászólás nincs ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

9/2017. (II.13.) önkormányzati határozata 

 

A Képviselő-testület felülvizsgálta a Nógrádmegyer Roma Nemzetiségi  

Önkormányzattal megkötött, 8/2015. (II.10.) számú önkormányzati határozatával 

elfogadott együttműködési megállapodást, és úgy dönt, hogy azt változatlan 

tartalommal hatályban tartja. 

 

       c) A polgármester 2017. évi szabadságolási ütemterve. 

            Előterjesztő:Verbói Gábor polgármester 

 

Az alpolgármester ismerteti a polgármester által elkészített szabadságolási ütemtervezet, valamint  

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. „ 

 

Tájékoztatja továbbá a képviselő-testületet a polgármester illetményét és költségtérítését érintő 

törvénymódosításról. A módosítás szerint a polgármester illetményét és költségtérítését alakszerű 

határozatba kell foglalni.  
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Kéri a polgármester szabadságolási ütemtervének  jóváhagyását és illetményének, költségtérítésének 

alakszerű határozatba foglalását. 

 

Mivel hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a szabadságolási tervet. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

10/2017. (II. 13.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a polgármester 2017. évre vonatkozó 

szabadságolási ütemtervéről szóló előterjesztést és a közszolgálati tisztviselők 

jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX törvény 225/C §-a alapján Verbói Gábor 

polgármester 2017. évi szabadságának ütemezését a melléklet szerint 

jóváhagyja. 

 

            Megállapítja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  

      CLXXXIX törvény 71 § (1)-(6) bekezdéseiben foglalt rendelkezések alapján 

            Verbói Gábor polgármester illetménye 2017. január 1-től  havi bruttó 498.600.-  

 Ft, költségtérítése havi bruttó 74.800.-Ft. 

 

   Felkéri a jegyzőt a polgármester szabadságának nyilvántartására, és 

   a nyilvántartás kezelésére, valamint az illetmény, költségtérítés változással 

   kapcsolatos intézkedések megtételére. 

    

   Határidő: azonnal  

   Felelős:    Dr. László Tünde  jegyző 

 

       d) Gyermekétkeztetés átvállalása. 

            Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

Az alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az elmúlt évben meghozott döntés 

alapján a képviselő-testület átvállalta az általános iskolás gyermekek étkezési térítési díját 2016. 

december 31-ig. Javasolja, hogy ez a kedvezmény maradjon meg az idén is a tanév végéig.   

 

Mivel hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata  Képviselő-testületének 

11/2017. (II. 13.)  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 2017.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. László Tünde  jegyző 

 

          e) A szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról szóló rendelet módosítása. 

               Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

Az alpolgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy az első napirendben tárgyalt költségvetést 

talán befolyásolhatja, ha az önkormányzat által eddig folyósított támogatások maximális összegét 

csökkentené a képviselő-testület. Javaslata: A lakhatási támogatás és gyógyszer támogatás maximális 

összegének 5.000.-Ft/hó-ra, a temetési támogatásnak pedig 20.000.-Ft-ra történő csökkentése. A 

javaslatot a polgármesterrel egyeztette.  

 

Hozzászólások: 

 

Rácz Béla javasolja krízishelyzet esetén a maximált keret feljebb emelését. 

 

Dr. Pálmai Kálmán alpolgármester válasza: krízishelyzet esetén a rendkívüli települési támogatás 

lehetősége továbbra is fennáll. Az előterjesztett javaslat a rendszeres támogatásokra vonatkozik. 

 

Gáspár László tudomása szerint az eddig felmerült krízishelyzeteket is megoldotta az önkormányzat, 

senki nem maradt segítség nélkül.  

 

Mivel más hozzászólás nincs, az alpolgármester szavazásra bocsátja az önkormányzati rendelet 

módosítására vonatkozó javaslatát. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének  

3/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete  

 

a szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról szóló 

többször módosított 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

 

        f) Közétkeztetés biztosítására megkötött szerződésmódosítás jóváhagyása. 

            Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

Az alpolgármester emlékezteti a képviselő-testületet, hogy a december 8-i ülésén a közétkeztetés 

biztosítására kiírt pályázat alapján az ILEGNA Kft – 3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 360/4/A – 

társasággal kötött az önkormányzat szerződést. Az ILEGNA Kft ügyvezetője kérte, hogy az általa 

alapított új cég, MEGYERI KONYHA Kft – melynek szintén ő az ügyvezetője – legyen a 

közétkeztetési szerződés alanya az ILEGNA Kft helyett. A polgármester egyetértett a szerződés 

módosításával, de kéri a képviselő-testület jóváhagyását is. 
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Mivel hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja az elhangzott témakört. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza. 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata  Képviselő-testületének 

12/2017. (II. 13.)  önkormányzati határozata 

 

  A Képviselő-testület megtárgyalta a közétkeztetés biztosítására szóló 

  Szolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést, és a szerződés 

  módosítást jóváhagyja. 

 

g) Sírhelyek újra megváltása 

     Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

Az alpolgármester ismerteti a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet azon 

rendelkezését, mely szerint a sírhelyek megváltása  25 évre történik. A temetőt 1981-ben nyitotta meg 

az akkori községi tanács, azóta a sírhelyek újra megváltása nem került napirendre. A sírhelyeket a 

jelenleg érvényes árakon újabb 25 évre lehet újra megváltani, így valami kis bevételre is számíthat az 

önkormányzat. 

 

Felmerül azonban a kérdés, hogy mi legyen az üres sírhelyekkel – amit megváltottak ugyan de senki 

sem temetkezett oda – és akinek nem áll szándékában az újra megváltás ott a rendelkezési jog az 

Önkormányzatra visszaszáll. 

A temető nyilvántartásból a szükséges információk rendelkezésre állnak.  

 

Hozzászólások: 

 

Gáspár László javasolja, hogy egy levélben szólítsuk fel a hozzátartozókat a sírhely/ek újra 

megváltására.  

 

Mivel más hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata  Képviselő-testületének 

13/2017. (II. 13.)  önkormányzati határozata 

 

  A Képviselő-testület megtárgyalta a sírhelyek újra megváltásáról szóló 

  előterjesztést és az alábbiak szerint határoz: 

 

  1.) A temetőkről és a temetkezésről szóló 8/2005) IX.30.) önkormányzati rendelet 37.  §  

                   (3) bekezdése értelmében a temetés hely felett 25 évre lehet rendelkezési   

                   jogosultságot szerezni. Annak lejártát követően - a temető nyilvántartás alapján  - a  

                   rendelkezési jogot újra meg kell váltani. 

 

              2.) A jogosultságot a jelenleg érvényes áron, újabb 25 évre lehet megszerezni. 
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            3.) Amennyiben a sírhelyek újra megváltására nem kerül sor 2017. december 31-ig, 

                    abban az esetben a rendelkezési jog az önkormányzatra visszaszáll. A síron lévő  

                   műtárgyak elbontása, elszállítása az addigi rendelkezési jog gyakorlóját terheli. 

 

              4.) Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

              Határidő:  2017. május 31. 

              Felelős:  Verbói Gábor polgármester 

                         Dr, László Tünde jegyző 

 

h) Települési Értéktár Bizottság beszámolója. 

    Előterjesztő: Szigeti Lászlóné a bizottság elnöke 

             ( Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

Dr. Pálmai Kálmán alpolgármester szerint dicséretes a bizottság munkája. Különösen Szigeti Lászlóné 

érdemel elismerést, hiszen az ő munkájának eredményeképpen sikerült a MEGYEI ÉRTÉKTÁR-ba 

felvetetni a  „ Nógrádmegyeri juhásztánc”-ot és a „Nógrádmegyeri pásztor kultúra öröksége”-t. 

 

Hozzászólások: 

 

Rácz Béla kérdezi, hogy működik-e az értéktár bizottság és gondoskodnak-e a roma értékekről ? 

 

Dr. Pálmai Kálmán alpolgármester válasza: igen – az előterjesztésből is kiolvasható, hogy – működik 

az értéktár bizottság. A roma kultúra, a roma értékek gyűjtése is folyamatban van. A helyi értékek 

közé bárki tehet javaslatot. 

 

Mivel más hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a Települési Értéktár 

Bizottság beszámolóját. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata  Képviselő-testületének 

14/2017. (II. 13.)  önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a Települési Értéktár Bizottság 

   2015-2016. évi munkájáról szóló beszámolót és azt a melléklet szerint 

   elfogadja. 

 

i) 2016. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása. 

            Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

           ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )  

 

Mivel hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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Nógrádmegyer Község Önkormányzata  Képviselő-testületének  

15/2017. (II. 13.)  önkormányzati határozata 

  
 

A Képviselő-testület a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja az 

önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési jelentést. (1. melléklet) 

 

            j) Folyószámla hitelkeret igénylése. 

               Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

Az alpolgármester tájékoztatja képviselő-testületet, hogy a biztonságos működés érdekében négy 

millió forint folyószámla hitelkeret igénylése indokolt.  

 

Hozzászólások: 

 

Rácz Béla kérdezi, hogy ehhez a kerethez krízishelyzet esetén lehet hozzájutni ? 

 

Dr. Pálmai Kálmán alpolgármester válasza: a hitelkeret egy biztonságot jelent, arra az esetre, ha épp 

nem lenne az önkormányzat számláján elég pénz a szükséges kiadások fedezetére. 

 

Mivel más hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata  Képviselő-testületének 

16/2017. (II. 13.)  önkormányzati határozata 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  

4.000.000.- Ft összegű folyószámla hitelt kíván igénybe venni az alábbi feltételekkel: 

A kért folyószámlahitel  
- futamideje: 1 év  

- törlesztési ütemezése: rulírozó módon, de legkésőbb a hitel végső lejáratának napján. 

- végső lejárata: 2017.12.31. 

A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetésében 

rögzített, a 2011. évi CXVIV. törvény (Stabilitási tv.) 45.§ (1) bekezdés a) pontja 

felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, 

nettó állami finanszírozás keretében várható bevételeit ajánlja fel.  

Az önkormányzat képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az önkormányzat megfelel a 2011. 

évi CXVIV. törvény (Stabilitási tv.)10 § (5)  bekezdésében foglaltaknak, miszerint az 

önkormányzat hitel felvételéből adódó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot 

keletkeztető ügylet futamidejének végéig nem haladhatja meg az önkormányzat adott évi 

saját bevételeinek 50%-át. 

 

Az önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2011. évi CXVIV. törvény (Stabilitási tv.)-ben 

foglaltaknak megfelelően a hitel felvételével járó adósságot keletkeztető 

kötelezettségvállaláshoz a Kormány hozzájárulása nem szükséges. 
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Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kért hitel adósságszolgálatát a futamidő 

alatt elfogadott költségvetési rendeleteiben, azok évközi módosításában betervezi és 

jóváhagyja. 

 

Az önkormányzat képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi 

ellenjegyzőt, hogy a kölcsönszerződést aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Verbói  Gábor polgármester 

 

      k) Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal - EFOP 1.6.2. -  pályázat  

         benyújtása. 

         Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

Az alpolgármester rövid összefoglalást ad a programról, a megvalósítandó feladatokról, a várható 

eredményekről és kéri a képviselő-testület felhatalmazását a pályázat előkészítésére.  

 

Mivel hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata  Képviselő-testületének 

17/2017. (II. 13.)  önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a szegregált élethelyzetek felszámolása  

   komplex programokkal - EFOP 1.6.2. -  pályázati lehetőségről szóló 

   előterjesztést és az alábbiak szerint határoz: 

 

1.) A rövidesen kiírásra kerülő EFOP 1.6.2. azonosító számú pályázaton 

indulni kíván.  

 

2.) Az előkészítéssel kapcsolatos feladatok, egyeztetések, felmérések és egyéb 

szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a polgármestert és a 

jegyzőt. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:    Verbói Gábor polgármester 

           Dr. László Tünde jegyző 

 

           l) Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra igény benyújtása. 

               Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

Az alpolgármester elmondja, hogy az 1. napirendi pont tárgyalásánál látszott a költségvetés hiánya. A 

hiány mérséklésére, az önkormányzat és intézményei biztonságos működéséhez szükséges a rendkívüli 

önkormányzati költségvetési támogatás igénylésére. Kéri ehhez a képviselő-testület támogatását. 

 

Mivel hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2017. (II.13.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 

szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet  III. 1. pont szerinti 

 önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtja támogatási igényét. 

 

   Felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására. 

 

   Határidő: 2017. május  

   Felelős:   Verbói Gábor polgármester 

 

    m) Radics István Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi munkaterve 

         Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

         ( a munkaterv a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

Mivel hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a munkatervet. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2017. (II.13.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület a Radics István Művelődési Ház és  

   Könyvtár 2017. évi munkatervét a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

 

Egyebek napirenden belül Rácz Béla képviselő az önkormányzat közfoglalkoztatási tevékenységéről 

kérdez. 

 

Dr. Pálmai Kálmán alpolgármester válasza: az önkormányzat egyszerre több közfoglalkoztatási 

programot bonyolít. Jelenleg négy program fut, ebből három képzésre vonatkozik. Megpróbáljuk úgy 

összeválogatni a munkanélkülieket, hogy minél többen vehessenek ezekben a programokban részt.  

Azt viszont el kell mondani, hogy a „munka” kifejezés jelentését nem minden résztvevő akarja érteni. 

 

Mivel egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, az alpolgármester megköszöni a részvételt és az ülést 17.05 

órakor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

  dr. Pálmai Kálmán      dr. László Tünde 

   alpolgármester                        jegyző 

 

 


