Nógrádmegyer Községi Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésének

Jegyzőkönyve
( 2015. október 29.)
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Jegyzőkönyv
Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29-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: dr. Verbói Mária jegyző

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, két fő igazoltan van távol,
így a tanácskozás határozatképes.
Előterjeszti napirendi javaslatát, a kiküldött meghívó szerint.
1.) Szociális- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi működtetése.
Előterjesztő: Verbói Gábor
2.) 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
3.) Egyebek
a. Társulásokkal kapcsolatos döntések.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A képviselő-testület az előterjesztett napirendeket, a polgármester javaslatát, más javaslat megtétele
nélkül egyhangúlag elfogadja.
Napirendek tárgyalása
1.) Szociális- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi működtetése.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
A polgármester kiegészítésként elmondja, hogy az Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatalhoz
tartozó települések szintén a Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás útján
szeretnék a feladatot ellátni, ezért Endrefalva és Szalmatercs benyújtott a társulási tanácsnak a
csatlakozási szándékát. Erről külön döntést kellene hozni a társulásban résztvevő önkormányzatoknak
is.
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Hozzászólások:
Dr Pálmai Kálmán véleménye szerint egyszerűbb volna a feladat ellátása, ha maradnánk a jelenlegi
szolgáltatónál, ezért javasolja a korábbi döntés felülvizsgálatát.
Mivel több hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.
A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatokat hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
73/2015. (X.29.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testülete a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok
2016. január 1. napjától történő ellátásának felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést
megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt:
1.) A 40/2015. (V.28.) önkormányzati határozatát – amelyben a Szécsény
Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulásból való kiválásról döntött –
visszavonja.
2.) A családsegítő, gyermekjóléti szolgálat és a közösségi ellátás feladatait
továbbra is Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás tagjaként
kívánja ellátni.
3.) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Verbói Gábor polgármester
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
74/2015. (X.29.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta Endrefalva és Szalmatercs önkormányzatainak
Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulásához történő csatlakozásról szóló előterjesztést.
Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Verbói Gábor polgármester
2.) 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
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( Az előterjesztés 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
75/2015. (X. 29.) önkormányzati határozata
1. Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja az önkormányzat 2016-2020. évi 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 2016. évre vonatkozó
belső ellenőrzési tervét (2. melléklet)
3. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016.
Felelős: Verbói Gábor polgármester
Dr. Verbói Mária jegyző
3.) Egyebek
a) Szécsényi Járási Polgári Védelmi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( az előterjesztés 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
76/2015. (X.29.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület a Szécsényi Járási Polgári Védelmi Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását a melléklet szerint elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás
aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Verbói Gábor polgármester
b) Szécsényi Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulás
társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő. Verbói Gábor polgármester
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
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A polgármester kiegészítésként röviden ismerteti az orvosi ügyeleti társulással, illetve a központi
orvosi ügyeletei feladatok ellátásával kapcsolatos eddigi tárgyalások eredményét.
Mivel hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
77/2015. (X.29.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület a Szécsényi Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és
Feladatellátási Társulás Társulási Megállapodás 1. számú módosítását 2015.
december 1-jei hatállyal, a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal
az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást a határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő. 2015. november 6.
Felelős: Verbói Gábor polgármester
c.) Az étkezési nyersanyag-költségek és intézményi térítési díjak megállapításáról szóló
önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester elmondja, hogy az önkormányzati források lehetővé teszik, hogy a szociális
étkezésben résztvevők számára térítési díj kedvezményt adjon a képviselő-testület. Ettől az
intézkedéstől várhatóan több idős igénybe veszi ezt a szolgáltatást.
Javaslata: 30 % kedvezmény november 1-től kezdődően.
Hozzászólások:
Dr. Pálmai Kálmán támogatja a polgármester javaslatát, véleménye szerint is több idős él majd ezzel a
lehetőséggel.
Mivel más hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetét.
A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja :
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
16/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete
az étkezési nyersanyag-költségek, és intézményi térítési díjak megállapításáról szóló
1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )
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d) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a költségvetését elfogadását követően
bekövetkezett változások – bevételek, kiadás módosulások – miatt az előirányzatok rendezése vált
szükségessé.
Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetét.
A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
10/2015. (VI.22.) 14/2015. (IX. 9. ) rendeletekkel módosított,
3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )
e) Zsidó temető tulajdonjogának visszaadása
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester ismerteti a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség, Deblinger Eduard
elnök úr megkeresését, melyben a nógrádmegyeri 184/2 helyrajzi szám alatt található zsidó temető
tulajdonjogának visszaadását kérte. Nagyon sok önkormányzat visszaadta ezeket a területeket.
Az ingatlan-nyilvántartás szerint ez a terület az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában áll.
Természetben az Árpád úton, a pincék feletti terület, ahol egy-két sírhant található.
Hozzászólások:
Dr. Pálmai Kálmán véleménye szerint vissza kell adni a zsidó temetőt a hitközség részére, csak a
módot kellene megtalálni, hogy hogyan.
Verbói Gábor polgármester egyetért az alpolgármester javaslatával.
Mivel más hozzászólás nincs, ezért szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
78/2015. (X.29.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita
Hitközség kérelmét úgy dönt, hogy a nógrádmegyeri 184/2 helyrajzi szám alatt
található zsidó temetőt visszaadja a Hitközség számára.
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Felhatalmazza a polgármestert a visszaadás módjának megkeresésére és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Verbói Gábor polgármester
Egyebek napirenden belüli képviselői hozzászólások:
Dr Pálmai Kálmán jelzi, hogy a szociális tanulmányi ösztöndíjnak nagyon jó a települési visszhangja.
Több gyerektől hallja, milyen öröm számukra hogy a saját eredményük jutalmazva van.
Megemlíti továbbá a Fekete Attila és az édesanyja aktuális problémáját, miszerint: e hét hétfőjén
személyesen járt a lakásukon azért, hogy a néni kérje a felvételét az idősek otthonába. Alá is írt egy
nyilatkozatot, hogy igen, szeretne majd bemenni, de nem most, majd amikor a fiát is sikerül valahová
elhelyezni. Szerdán – tegnap – egy rendőr járt a Fekete családnál, akinek pedig azt nyilatkozta a néni,
hogy rögtön bemenne az otthonba. Attilát a Ludányhalászi otthonba lehetne elhelyezni, ha lenne
szakorvosi vélemény az állapotáról, ami jelenleg nincs. Attila önként nem hajlandó semmiféle
közreműködésre, tehát úgy véli, hogy egyelőre nem jutunk az ügyben előre.
Egyebeken belül:
Verbói Gábor polgármester ismerteti az Orgona út 12. szám alatti ingatlan kisajátításával kapcsolatos
előrelépést. A kisajátításra végül nem kerül sor, mert megegyezés született a tulajdonossal. ( a
megegyezés lényegét röviden vázolja )
A polgármester ismerteti az Alapvető Jogok Biztosának – Székely László Úrnak – a Juhász Lajos és
Tőzsér Ágnes szociális ellátásával kapcsolatos panasza ügyében folytatott vizsgálati jelentését. A
biztos a képviselő-testülettől a 28/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet hatályának kiterjesztését
kérte. Mivel azonban ez az önkormányzati rendelet 2015. március 1-től nincs hatályban, az új szociális
rendelet pedig összhangban van az 1993. évi III. törvény 3. §-ával, ezért a képviselő-testület
intézkedésére már nincs szükség. Ezekről a tényekről az Alapvető Jogok Biztosát értesíti.
A polgármester kéri a képviselőket, hogy gondolkodjanak a temető rendelet módosításáról, a sírhelyek
árát, valamint a ravatalozó használat díját illetően .
Elmondja továbbá, hogy november 14-én szombaton egészségnapot szervezne a településen a Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya. Több ingyenes szűrésre lesz lehetőség, kéri a
képviselőket, hogy mozgósítsák a falu lakosságát erre az eseményre.
A képviselők részéről hozzászólás, észrevétel nincs, ezért a polgármester megköszöni a részvételt és az
ülést 18.00 órakor bezárja.
K.m.f.

Verbói Gábor
polgármester

dr. Verbói Mária
jegyző
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