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Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 30. -án  

  15.00 órakor megtartott üléséről. 

 

 

Jelen vannak:  Bangó János    képviselő 

Gáspár László                        képviselő 

  Géczi László    képviselő 

Dr. Pálmai Kálmán  alpolgármester 

Szűcs János    képviselő 

 

Verbói Gábor                         polgármester 

 

Távolmaradó képviselő:  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 öt fő jelen van, így a tanácskozás 

határozatképes.    

 

A polgármester előterjeszti napirendi javaslatát.  
 

1.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása.   

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

2.) Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról. 

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

3.) Tájékoztató a 2016. évi adó8igazgatási feladatokról, az adóterv teljesítéséről 

      Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

4.) Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának 

     értékeléséről. 

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

5.) Tájékoztató a Virágsziget Szociális Társulás működéséről. 

     Előterjesztő: Verbói Gábor a társulás elnöke 

 

6.) Igazgatási szünet elrendelése a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatalban. 

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

7.) Egyebek 

     a) Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 

         módosításának jóváhagyása. 

        Előterjesztő.  Verbói Gábor polgármester 
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    b) Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása. 

        Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

    c) Aktuális kérdések. 

        Előterjesztő.  Verbói Gábor polgármester 
                             

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

elfogadja. 

 

Napirendek tárgyalása 

 

 

1.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása. 

     Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

     ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetét. 

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

4/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

többször módosított, 

5/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

 

 

 

2.) Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról  

     Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

     ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

A polgármester kiegészítésként elmondja, hogy az elmúlt évet – a takarékos és gondos gazdálkodásnak 

és a kiegészítő támogatásnak köszönhetően – sikerült úgy zárni, hogy az önkormányzatnak nem 

maradt kifizetetlen számlája. 

 

Hozzászólások: 

 

Szűcs János elmondja, hogy az önkormányzati gazdálkodás nem kis fejtörést okozhatott a 

polgármesternek és a hivatalának, ezért az eredményért mindenképpen dicséretet érdemelnek. 

 

Mivel más hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetét. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
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Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

5/2017. (V.31.)  önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

 

3.) Tájékoztató a 2016. évi adóigazgatási feladatokról, az adóterv teljesítéséről 

      Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

      ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Pálmai Kálmán véleménye szerint mindenképpen meg kell dícsérni az adóbehajtással foglalkozó 

munkatársat, hiszen mindannyian láthatjuk, hogy mennyi adó bevétele volt az elmúlt évben az 

önkormányzatnak. Azt is tudjuk, hogy egyre nehezebb az emberektől, vállalkozásoktól pénzt elvenni, 

de mint az előterjesztésből kitűnik mégis sikeres volt az adóbehajtási tevékenység. 

 

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 

29/2017. (V.30.) önkormányzati határozata 
   

A Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. évi adóigazgatási feladatokról,  

az adóterv  teljesítéséről szóló  előterjesztést és azt elfogadja.  

 

4.) Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről. 

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

     ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Pálmai Kálmán alátámasztásként elmondja, hogy a jelzőrendszer tagjaként rémületes dolgokat 

tapasztal, nincs együttműködés a szülők részéről, sem felelősségérzetet nem tapasztal. 

Példaként említi, hogy életerős fiatalember magántanuló az iskolában, semmit sem tud még a nevét 

sem tudja leírni, kérdés hogy mindez hová fog vezetni.  

 

Verbói Gábor polgármester megerősíti a Pálmai doktor által elmondottakat, az önkormányzat 

hivatalában is nap mint nap tapasztalható, hogy nincs együttműködés a szülő minden szólás nélkül 

elszökik a kórházból, jó esetben nem a kiskorú gyermekével együtt. A probléma az, hogy nincs 

megoldás ezeknek a helyzeteknek a kezelésére. Felnőtt ember módjára nem lehet ezekkel az 

emberekkel beszélni.  Valóban kilátástalan a helyzet, milyen jövő várható így ?! 

 

Bangó János véleménye szerint nem a gyereket, hanem a szülőt kellene valamilyen eszközzel 

megfenyíteni. 
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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 

30/2017. (V. 30.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta Nógrádmegyer Község Önkormányzata  

   2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló,  

   átfogó értékelést, és azt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

   szóló 1997. évi XXXI. törvény, 96. §.(6) bekezdése alapján elfogadja. 

 

   Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a döntésről – az átfogó  

   értékelés egyidejű megküldésével – értesítse a Nógrád Megyei Kormányhivatal  

               Hatósági Főosztálya, Szociális és Gyámügyi Osztálya részére  határidőben megküldésre  

   kerüljön. 

 

   Határidő: 2017. június 30. 

   Felelős:   Verbói Gábor polgármester 

 

 

5.) Tájékoztató a Virágsziget Szociális Társulás működéséről. 

     Előterjesztő: Verbói Gábor a társulás elnöke 

     ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

A társulás elnöke a napirend kapcsán tájékoztatást ad arról is, hogy a Nógrádmegyeri Virágsziget 

Szociális Központnál a garantált bér emelkedéséből adódóan jelentős hiány keletkezett, melyet az 

önkormányzat nem tud kezelni. Ezért javasolja átgondolásra a fenntartói jogok átadását akár az 

egyháznak is. A tárgyalások elkezdéséhez kéri a képviselő-testület hozzájárulását. 

 

Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

31/2017. (V. 30.) önkormányzati határozata 

 

  A Képviselő-testület megtárgyalta a Virágsziget Szociális Társulás  

  működéséről szóló előterjesztést és azt elfogadja. 

 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

32/2017. (V. 30.) önkormányzati határozata 

 

  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Nógrádmegyeri  

  Virágsziget Szociális Központ bentlakásos otthona fenntartói jogának  

átadásával kapcsolatos tárgyalásokra. 
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6.) Igazgatási szünet elrendelése a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatalban. 

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

     ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

33/2017. (V.30.) önkormányzati határozata 

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta az igazgatási szünet elrendeléséről 

szóló előterjesztést. A testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi  

CXCIX. törvény 232. §.  (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  

2017. július 1. napjától július 31. napjáig igazgatási szünetet rendel el a  

Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal Nógrádmegyer Állandó Kirendeltségén.  

    

Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  értelemszerű  

Felelős:   dr. László Tünde  jegyző 

 

 

7.) Egyebek 

     a) Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosításának  

        jóváhagyása. 

        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 

34/2017. (V.30.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a Rimóci Közös Önkormányzati 

   Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról szóló 

   előterjesztést és a módosítást a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

   Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

   megtételére. 

 

   Határidő: értelemszerűen 

   Felelős:    Verbói Gábor polgármester 

                                            Dr.  László Tünde jegyző 
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          b) Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása. 

              Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

              ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a HEP módosítására a szegregátumokkal 

kapcsolatos részek kerültek beemelésre. A KSH adatai szerint öt szegregátum található a településen. 

 

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 

35/2017. (V.30.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a Helyi Esélyegyenlőségi 

   Program módosításáról szóló előterjesztést és a módosítást 

   a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

   Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések  

   megtételére. 

 

   Határidő:  értelemszerűen 

   Felelős:     Verbói Gábor polgármester 

 

          c) Szünidei gyermekétkeztetés 

              Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó 

rendelkezésekről. Javasolja a nyári szünet idejére a minimális 44 munkanapos étkeztetést, ez a 

vállalkozó számára is elfogadható. 

 

Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

36/2017. (V.30.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a szünidei gyermekétkeztetésről 

   szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határoz: 

 

1.) A nyári szünet időtartama alatt 44 munkanapon keresztül 

július 3-tól augusztus 31-ig biztosítja a HH és HHH gyermekek  

számára a napi egyszeri meleg ételt. 

 

2.) Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

   Határidő: 2017. június 

   Felelős: Verbói Gábor polgármester, dr. László Tünde jegyző 
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                   d) Intézményi térítési díj megállapításáról szóló rendelet módosítása. 

                       Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester előterjeszti a Nógrádmegyeri Virágsziget Szociális Központ vezetőjének kérelmét, 

mely szerint a házi gondozás óradíját száz forintban, a klubtagok étkezésének díját pedig 380 forintban 

kéri megállapítani. A házi gondozás óradíját a képviselő-testület felemelte háromszáz forintra, de így 

kevesebb órát kérnek a gondozottak, ami pedig a normatívát befolyásolja. A klubtagok étkezéséért 

fizetendő térítési díjat pedig a szociális étkezők által fizetendő térítési díjban – egyformán – szeretné 

kérni. A polgármester támogatja a javaslatot. 

 

A képviselők elfogadják a polgármester javaslatát és egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi 

rendeletet alkotják. 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

6/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelete  

 

az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló, 

1/2017.(I.26.) rendelettel módosított 

23/2016. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

          e) 2017. évi költségvetési rendelet módosítása. 

              Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester ismerteti a képviselő-testülettel a költségvetés módosítását érintő előirányzatokat. Az 

új közfoglalkoztatási programokra kapott előlegek érintik a bevételi oldalt illetve az ide kapcsolódó 

kiadások a kiadási oldalt. 

 

Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetét. 

 

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

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

7/2017. (V. 31. ) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

 

        f) Művelődési ház teremhasználati díjáról szóló rendelet módosítása. 

            Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester ismerteti a rendelet módosítására tett javaslatot: az egész épület egy napra történő 

igénybevétele esetén a fizetendő díj 120 ezer forint legyen. 
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A képviselő-testület elfogadja a módosításra tett javaslatot és egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi 

rendeletet alkotja. 

 
Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

8/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete 

 

a Művelődési Ház teremhasználati díjáról szóló  

többször  módosított 

5/2006. (II.15.) rendelet módosításáról 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

 

       g) Nógrádmegyer Rákóczi út 8-10 szám alatti ingatlanok értékesítése. 

           Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester elmondja, hogy az ingatlanok értékesítéséről már a korábbi képviselő-testületi 

üléseken is szó volt, az elhatározás megszületett. Ezért hirdetményt tettünk közzé, ajánlatokat kértünk. 

A megjelölt határidőig egyetlen ajánlat érkezett, a Megyervad Kft-é ( székhely 3132 Nógrádmegyer, 

Petőfi út 82. ) Mivel a cég a felesége és a gyermekei tulajdonában vannak, ezért bejelenti elfogultságát 

és átadja a szót az alpolgármesternek. 

 

Az alpolgármester ismerteti az ajánlatot. 

 

A képviselő-testület elfogadja az ajánlatot, és 5 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

37/2017. (V. 30.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a Nógrádmegyer, Rákóczi út 8. és 10. 

   szám alatti ingatlanok értékesítéséről szóló előterjesztést és az alábbiak 

   szerint dönt:  

 

1.) Az önkormányzat tulajdonában lévő, természetben Nógrádmegyer 

Rákóczi út 8. ( 568/1, 568/2, 568/3, 568/4, 568/5, 568/6 hrsz. ) és  

Nógrádmegyer, Rákóczi út 10. ( 569, 570, 571, 572 hrsz) és a hozzájuk 

tartozó közös udvar 573 hrsz. alatti ingatlanokat értékesíti. 

 

2.) A Megyervad Kft ( székhely: 3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 82.) ajánlatát,  

mely szerint 1.200.000.-Ft-ért megvásárolja az 1. pontban rögzített 

ingatlanokat, elfogadja. 

 

3.) Az ingatlanok értékesítésével kapcsolatos intézkedések megtételére, az 

adásvételi szerződések aláírására – a polgármester elfogultsága miatt - 

felhatalmazza dr. Pálmai Kálmán alpolgármestert. 

 

Határidő: 2017. július 31. 

Felelős:    dr. Pálmai Kálmán alpolgármester 
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Egyebek napirenden belül a polgármester tájékoztatja a képviselőket 

- a bölcsőde létrehozásával kapcsolatos aktuális helyzetről. A működési engedélyezéshez a 

helyszíni szemlék megtörténtek, a konkrét indulásról még nem érkezett jelzés. 

- a szeméttelep rekultivációját követően még öt évig köteles az önkormányzat a szükséges 

jelentéseket elkészíteni, amelyhez külső szakembert kell igénybe venni. Ennek költsége 400 

ezer forint plusz áfa ( a  költségvetés tervezésekor még nem volt az árról információ ) 

- a helyi vízkár elhárítási tervet is el kell készíttetni, amely háromszáz-ezer forint plusz áfa lesz. 

Erről sem volt információ az év elején. 

- Mindezekkel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy milyen forrásból lehet a plusz kiadásokat 

finanszírozni. Kéri az együtt gondolkodást, az ötleteket. 

 

 

Mivel egyéb napirend, észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester megköszöni a részvételt és az 

ülést 17.15 órakor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

    Verbói Gábor                      dr. László Tünde 

     polgármester                                  jegyző 

 

 


