Nógrádmegyer Községi Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésének

Jegyzőkönyve
( 2017. november 14. )
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Jegyzőkönyv
Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 14 -én
15.00 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: Bangó János
Gáspár László
Géczi László
Dr. Pálmai Kálmán
Szűcs János

képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő

Távolmaradt: Rácz Béla képviselő, Verbói Gábor polgármester
Tanácskozási joggal:

Géczi Lászlóné

aljegyző ( a jegyző helyettesítésére )

Az alpolgármester távollététben az alpolgármester vezeti a képviselő-testület ülését. 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.
Az alpolgármester előterjeszti napirendi javaslatát.
1.) Szociális szövetkezethez csatlakozás.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
2.) Kelet-Nógrád Tétségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa döntésének jóváhagyása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
3.) A szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról szóló Önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
4.) Egyebek
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester

A képviselő-testület az előterjesztett napirendet – más javaslat megtétele nélkül – egyhangúlag
elfogadja.
Napirendek tárgyalása
1.) Szociális szövetkezethez való csatlakozás.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
Mivel hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.
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A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
60/2017. (XI.14.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a Zöld Élet Szociális Szövetkezet igazgatósági
elnökének kérelméről szóló előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat tagja legyen a
Zöld Élet Szociális Szövetkezetnek ( székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 41.)
2.) A belépést követően 50.000.-Ft ( ötvenezer forint ) részjegyet vásárol, ezzel teljes értékű
tagja lesz a Zöld Élet Szociális Szövetkezetnek. A szövetkezet taggyűlésében az
önkormányzatot 1 szavazat illeti meg.
3.) Felhatalmazza a polgármestert a belépéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Verbói Gábor polgármester
2.) Kelet-Nógrád Tétségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa döntésének jóváhagyása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
Az alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a Kelet-Nógrád Tétségi Hulladékgazdálkodási
Társulás Társulási Tanácsa döntéséről, mely szerint a hulladékszállításra vonatkozó szerződést, 2017. december
31. napjával felbontotta a VGÜ-vel. Erre azért volt szükség, mert a VGÜ-nek nincs engedélye e tevékenység
folytatására. Arra a kérdésre, hogy a jövő évben hogyan fog történni a szemétszállítás még nincs válasz.

Mivel hozzászólás nincs ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
61/2017. (XI.14) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Társulási Tanácsa által – a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
és a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
között fennálló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondására –
meghozott 15/2017. (VI.28.) Th. Sz. határozatot jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Verbói Gábor polgármester
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3.) A szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról szóló Önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: dr Pálmai Kálmán alpolgármester

Az alpolgármester szóbeli előterjesztésben elmondja, hogy a rendelet tervezett módosítása a lakhatási
támogatást érinti, mégpedig: a támogatást elsősorban természetbeni ellátásként a lakhatást segítő
közmű szolgáltatóknak, ( villany, víz, fűtés…. Stb). Amennyiben a lakhatással kapcsolatban a
kérelmezőnek nincs olyan kiadása, amit számlával igazolni tud, illetve a megállapított támogatás
magasabb mint a számlával igazolt költsége ebben az esetben a fennmaradó támogatás a kérelmező
folyószámlájára utalandó. A második módosítás, illetve kiegészítés a következő javaslat: a kérelmek
elbírálásához a hatóságnak lehetősége legyen tájékoztatást kérni a szolgáltatóktól ( természetesen csak
a kérelmezővel kapcsolatban ).
Mivel hozzászólás nincs ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetét.
A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
16/2017. (XI. 15.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról szóló
többször módosított 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )
4.)Egyebek
a) Rendkívüli támogatásra igény benyújtása.
Előterjesztő: dr. Pálmai Kálmán alpolgármester
Az alpolgármester kéri a képviselő-testületet, hogy támogassa a rendkívüli támogatási igény
benyújtását.
Mivel hozzászólás nincs ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
62/2017. (XI.14.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter
által, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016.
évi XC. 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.
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Határidő: 2017. november 20.
Felelős: Verbói Gábor polgármester
b) Juhász Lajos és Tőzsér Ágnes ügye
Előterjesztő: Géczi Lászlóné aljegyző
Az aljegyző ismerteti az alapvető jogok biztosának megkeresését. Az országgyűlési biztos javaslata
szerint a szociális rendeletet kellene módosítani.
Hozzászólások:
Dr. Pálmai Kálmán érti Tőzsér Ágnes problémáját, Juhász Lajos viszont nem nógrádmegyeri lakos,
tudomása szerint van lakása Diósjenőn. Véleménye szerint a szociális rendelet a most elfogadott
módosítással rendben van, a település rászoruló lakosai számára megfelelő ellátásokat nyújt.
Gáspár László egyetért az alpolgármesterrel, Juhász Lajost nem is ismeri, Tőzsér Ágnes pedig – ha
életvitelszerűen a településen élne – kaphatna akár alkalmi, akár közmunkát. Ahhoz viszont az is
kellene, hogy a közelében meg lehessen maradni.
Mivel más hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja az elhangzottakat.
A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
63/2017. (XI.14.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta az alapvető jogok biztosának és a
Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes
közös jelentését és az alábbiak szerint határoz:
1) Tőzsér Ágnes ( állandó lakcíme: 3132 Nógrádmegyer, Akácos utca 6 )
számára rendkívüli települési támogatást tud nyújtani a hatályos önkormányzati
rendelet szerint.
2) A lakhatáshoz kapcsolódó támogatás – szociális rendeletben meghatározott –
feltételei Tőzsér Ágnes tekintetében nem állnak fenn.
3) A településen kialakítandó „Jelenlét ház” szolgáltatásit a nógrádmegyeri, rászoruló
lakosok igénybe vehetik majd.
4) Ágnes lakhatási körülményeinek tisztázása érdekében megkeresi a
családsegítő szolgálatot környezettanulmány készítése végett.
5) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Verbói Gábor polgármester
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c) 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv.
E!lőterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
Nógrádmegyer Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
64/2017. (XI.14.) önkormányzati határozata
1. Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja az önkormányzat 2016-2019. évi
felülvizsgált stratégiai belső ellenőrzési tervét és a határozat 1. melléklete szerint
jóváhagyja.
2. Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja az önkormányzat 2018. évre vonatkozó
belső ellenőrzési tervét (2. melléklet)
Határidő: értelemszerű
Felelős: Verbói Gábor polgármester
d) Tanyagondnoki szolgálat
Előterjesztő: dr. Pálmai Kálmán alpolgármester
Az alpolgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a tanyagondnokot mentse fel a napi
rendszerességgel vezetett tevékenységi naplónak a szolgáltatást igénybevevőkkel történő aláíratása
alól.
Mivel hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
65/2017. (XI.14.) önkormányzati határozata
Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tanyagondnoki
szolgáltatást végző Pingiczer László tanyagondnokot mentesíti azon kötelezettsége alól,
hogy az általa – napi rendszerességgel vezetett – tevékenységi naplót a szolgáltatás
igénybevevőkkel aláírassa.
Határidő: folyamatos
Felelős: tanyagodnok
e) Közétkeztetési szerződés időtartamának meghosszabbítása.
Előterjesztő: dr. Pálmai Kálmán alpolgármester
Az alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy most történik a normatíva igénylés,
ehhez tudni kell, hogy a következő évben vásárolt szolgáltatásként vagy saját konyhát üzemeltetve
látjuk el a közétkeztetést. A jelenlegi szolgáltató – Megyerkonyha – a szerződésnek megfelelően
teljesíti a szolgáltatást, ezért érdemes volna a következő évre meghosszabbítani a szerződést.
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Hozzászólások:
Szűcs János véleménye szerint meg kell hosszabbítani a szolgáltatási szerződést, mert a faluból is azt
hallani vissza, hogy jól főznek, jó az étel.
A képviselő-testület támogatja az elhangzott javaslatot.
Mivel más hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.
A Képviselő-testület egy tartózkodás mellett, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
66/2017. (XI.14.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a közétkeztetésre vonatkozó szolgáltatási
szerződés meghosszabbításáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Megyerkonyha Kft-vel a közétkeztetés biztosítására vonatkozó szolgáltatási
szerződést 2018. január 1-től, 2018. december 31-ig terjedő időtartamra
meghosszabbítja.
2.) A közétkeztetési feladatok ellátását továbbra is a Megyerkonyha Kft végzi.
3.) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Verbói Gábor polgármester
f) Fogászati ügyelet biztosítása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
Az alpolgármester emlékezteti a képviselőket arra, hogy korábban szó volt a salgótarjáni fogászati
ügyelethez csatlakozáshoz. Most kell a döntést meghozni ahhoz, hogy 2018. január 1-től
működhessen.
Mivel hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
67/2017. (XI.14.) önkormányzati határozata
1.) Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testület hozzájárul, hogy az
Önkormányzat az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII törvény 5. §
(1) bekezdés c) pontjában foglalt fogorvosi ügyeleti ellátást 2018. január 1.
napjától a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott
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Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központjával megkötött feladatellátási szerződés útján biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a jelen határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződés
aláírására.
2.) A Képviselő-testület a fogászati ügyeleti ellátás 2018. évi működéséhez szükséges
Önkormányzati hozzájárulás megfizetését vállalja.
3.) A Képviselő-testület a fogászati ügyeleti ellátás további működtetéséhez a Salgótarján és
Térsége Önkormányzatainak Társulásának az adott évre vonatkozó költségvetésében
meghatározott önkormányzati hozzájárulást tárgyévi költségvetésében biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Verbói Gábor polgármester
g) Reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
Mivel hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetét .
A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
17/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelete
a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről
( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )
Mivel egyéb napirend, észrevétel, hozzászólás nincs, az alpolgármester megköszöni a részvételt és az
ülést 16.55 órakor bezárja.
K.m.f.

Dr. Pálmai Kálmán
alpolgármester

dr. László Tünde
jegyző
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