Nógrádmegyer Községi Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésének

Jegyzőkönyve
( 2017. március 24. )
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Jegyzőkönyv
Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 24-én
15.00 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: Gáspár László
Géczi László
Dr. Pálmai Kálmán
Szűcs János

képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő

Verbói Gábor

polgármester

Távolmaradó képviselő: Bangó János, Rácz Béla
Tanácskozási joggal:

Géczi Lászlóné

aljegyző ( a jegyző helyettesítésére )

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.
A polgármester ezután előterjeszti napirendi javaslatát.
1.) Bölcsőde létrehozása a településen.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
2.) Rimóci Szent István Általános Iskola átszervezése
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
3.) Pályázatok benyújtása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A képviselő-testület az előterjesztett napirendet – más javaslat megtétele nélkül – egyhangúlag
elfogadja.
Napirendek tárgyalása
1.) Bölcsőde létrehozása a településen.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 94 § (3a) bekezdéséről, mely szerint ha a bölcsődei ellátásra az adott
településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település – jogszabályban
meghatározottak szerint megállapított – 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, kötelező
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bölcsődei ellátást biztosítani. Ez a rendelkezés 2018. évtől teszi kötelezővé ezt a feladatot. Mivel
településünkön a 0-3 éves korú gyermekek száma 66 fő, ezért a bölcsődét – fenti rendelkezés szerint létre kell hozni.
A Váci Egyházmegyével felvettük a kapcsolatot, és rajtuk keresztül a bölcsődei kötelező feladatnak
eleget tudnánk tenni. A Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ lenne
a fenntartó, a Szent Anna Katolikus Családi Bölcsőde Hálózat pedig a szoláltató.
Önkormányzatunknak az épületet kellene biztosítani, ingyenesen. Minden mást a fenntartó intézne és
végezne. Az üres ingatlanokat számba véve a Petőfi út 117. szám alatti – iker szolgálati lakás egyik
lakása – megfelelne erre a célra.
Hozzászólások:
Dr. Pálmai Kálmán véleménye szerint több szempontból is jó megoldás volna az egyházmegyei
fenntartású bölcsőde, elsősorban a fenntartással kapcsolatos feladatok, nehézségek elkerülnének az
önkormányzattól. Egyetért a polgármester előterjesztésével, támogatja azt.
A polgármester elmondja, hogy két határozati javaslat elfogadására kerül sor: a feladat átadásáról, és
az ingatlan használatáról szükséges dönteni.
Mivel más hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.
A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatokat hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2017. (III.24.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a bölcsődei ellátásról szóló előterjesztést
és az alábbiak szerint dönt:
1.) Az önkormányzat tulajdonában lévő, nógrádmegyeri 271/1 hrsz-ú,
természetben, 3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 117. szám alatti - ingatlant a
bölcsődei ellátás biztosítására szóló ellátási szerződés intőtartamára a
Szolgáltató térítésmentes használatába adja.
2.) Felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Verbói Gábor polgármester
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
22/2017. (III.24.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a bölcsődei ellátásról szóló előterjesztést
és az alábbiak szerint dönt:
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1.) Az Önkormányzat kijelenti, hogy a bölcsődei ellátást 2017. április 1
napjától a Gyvt. 2017. január 1-jétől hatályos 44/A. § rendelkezései alapján
családi bölcsődében biztosítja.
2.) A 3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 117. szám alatti (Hrsz: 271/1) alatti
ingatlanban 1 családi bölcsőde működtetésére – 7 gyermek ellátására –
ellátási szerződést köt a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat
Intézményfenntartó Központjával mint a Szent Anna Katolikus Családi
Bölcsőde Hálózat fenntartójával.
3.) A bölcsőde felvételi körzete Nógrádmegyer település, az ellátást elsősorban a
Nógrádmegyer községben lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezők
vehetik igénybe, körzeten kívüli igény csak szabad férőhely esetén
teljesíthető.
4.) Az Önkormányzat vállalja, hogy az Állami Támogatással nem fedezhető
kiadásokra és költségekre rendszeres hozzájárulást biztosít a családi
bölcsődei szolgáltatás végzéséhez, amelynek éves összege 480.000 Ft azaz
négyszáznyolcvanezer Ft.
5.) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Verbói Gábor polgármester
2.) A Rimóci Szent István Általános Iskola átszervezése.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester ismerteti a Balassagyarmati Tankerületi Központ Igazgatójának megkeresését.
( a levél a jegyzőkönyv melléklete )
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
23/2017. (III.24.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a Rimóci Szent István Általános Iskola
átszervezéséről szóló előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Rimóci Szent István Általános Iskola Mikszáth Kálmán Tagintézményének
kiválással történő átszervezését támogatja.
2.) Az intézmény nevének - „ Nógrádmegyeri Mikszáth Kálmán Általános Iskola” megváltoztatását támogatja.
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3.) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. április 10.
Felelős: Verbói Gábor polgármester
3.) Pályázatok benyújtása
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester ismerteti az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
pályázati felhívást. Véleménye szerint az Orgona útnak az óvoda bejáratáig való felújítását kellene
ebből a pályázati forrásból megvalósítani.
A másik pályázati kiírás a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására és ennek keretében
rendkívüli szociális támogatásra szól.
Javasolja, hogy mindkét pályázati kiírásra nyújtsuk be a pályázatot.
A képviselő-testület egyetért a polgármester javaslatával és egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi
határozatokat hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
24/2017. (III.24.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásról szóló polgármesteri
előterjesztést és az alábbiak szerint határoz:
1.) Benyújtja pályázatát az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására kiírt pályázati felhívásra, a Nógrádmegyer Orgona út 2-20-ig
terjedő szakaszának felújítására.
2.) A beruházás összes költsége bruttó 14.951 eFt. A megvalósításhoz szükséges
saját forrás összege 2.242.650.-Ft, melyet a képviselő-testület költségvetésében
biztosít.
3.) Felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészítésére és benyújtására.
Határidő: 2017. május 2.
Felelős: Verbói Gábor polgármester
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
25/2017. (III.24.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter
által, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.
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törvény 3. melléklet 1.7. pont és a III. 1. pont szerinti a megyei önkormányzatok
és a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására ( ennek keretében a
rendkívüli szociális támogatásra ) meghirdetett pályázatra benyújtja támogatási
igényét.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására.
Határidő: 2017. május
Felelős: Verbói Gábor polgármester

Mivel egyéb napirend, észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester megköszöni a részvételt és az
ülést 16.25 órakor bezárja.
K.m.f.

Verbói Gábor
polgármester

dr. László Tünde
jegyző
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