Nógrádmegyer Községi Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésének

Jegyzőkönyve
( 2016. május 12. )
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Jegyzőkönyv
Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 12-én
15.00 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: Bangó János
Gáspár László
Géczi László
Dr. Pálmai Kálmán
Szűcs János
Verbói Gábor

képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő
polgármester

Távolmaradó: Rácz Béla képviselő.
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 közül öt fő jelen van, így a tanácskozás határozatképes.
A polgármester ezután előterjeszti napirendi javaslatát.
1.) Beszámoló Nógrádmegyer Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
2.) Tájékoztató a 2015. évi adóigazgatási feladatokról, az adóterv teljesüléséről.
Előterjesztő: dr. Verbói Mária jegyző
3.) Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről.
Előterjesztő: Dr. Verbói Mária jegyző
4.) Egyebek
a) Gamesz vezetőjének megbízása
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
b) Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A képviselő-testület az előterjesztett napirendeket egyhangúlag elfogadja.
Napirendek tárgyalása
1.) Beszámoló Nógrádmegyer Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
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A polgármester kiegészítésként elmondja, hogy a képviselők kézhez kapták az előterjesztést és annak
mellékleteit. Az önkormányzat zárszámadásával egy időben a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetésének teljesítését is szükséges elfogadni, melyről külön határozatban kell dönteni.
Hozzászólások:
Szűcs János véleménye szerint a jelzett adatok bizonyítják, hogy az önkormányzat az elmúlt évben is
takarékos gazdálkodást folytatott. Az adóbevételek a vártnál jobban alakultak, ezért az adóval
foglalkozó ügyintézőt dicséret illeti.
Mivel máshozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és a
rendelet tervezetét
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza és rendeletet alkotja:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
34/2016. (V.12.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a Rimóci Közös Önkormányzati
Hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló előterjesztést
és a zárszámadást a melléklet szerint elfogadja.
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2016. (V.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról
( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )
2.) Tájékoztató a 2015. évi adóigazgatási feladatokról, az adóterv teljesüléséről.
Előterjesztő: dr. Verbói Mária jegyző
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
Hozzászólások:
Gáspár László elismeréssel nyilatkozik az adóbehajtási tevékenységről.
Dr. Verbói Mária jegyző: elmondja, hogy az önkéntes adófizetés egyre kevésbé jellemző az
állampolgárokra és a társaságokra, cégekre is, ezért bizony nagy jelentősége van az adóbehajtási
tevékenységnek. A számok azt mutatják, hogy az adóbevételek a tervezetthez képest magasabbak
voltak az adóterv teljesült.
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Verbói Gábor polgármester véleménye szerint is eredményes volt az adóbehajtás. Fontos ez abból a
szempontból is, hogy az önkormányzatnak minden fillérre szüksége van ahhoz, hogy a feladatait
teljesíteni tudja.
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
35/2016. (V.12.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi adóigazgatási feladatokról, az adóterv
teljesítéséről szóló előterjesztést és azt elfogadja.

3.) Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
Hozzászólások:
Dr. Pálmai Kálmán véleménye szerint az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy támogassa a
nehéz helyzetben lévő gyermekeket, családokat. Elkeserítő viszont az a jelenség amely elsősorban a
tinédzsereket érinti, konkrétan a drogozásra, a garázdaságra gondol. Sajnos ezeknek a fiataloknak a
nagy része már úgy nő fel, hogy nem tudja mi a tisztelet, a mások munkájának megbecsülése, és
milyen az amikor a megélhetésért dolgozni kell. Mindannyiunk közös érdeke és feladata is egyben,
hogy megtegyünk minden tőlünk telhetőt a településünkért, minden lakosáért.
Gáspár László elmondja, hogy bizony mindenki számára tapasztalható a drog jelenléte a faluban.
Kérdés, hogy lehet-e tenni ellene ?
Verbói Gábor polgármester elmondja, hogy az általános iskolában működött a „Dada” program, a
megelőzést szem előtt tartva, felhívva a figyelmet a veszélyekre. Sajnos egymást viszik bele a fiatalok
kockáztatva egészségüket és környezetüket. Véleménye szerint a megoldás megtalálása felé hosszú
még az út.
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
36/2016. (V. 12.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta Nógrádmegyer Község Önkormányzata
2015. 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.
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Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a döntésről – az átfogó
értékelés egyidejű megküldésével – értesítse a Nógrád Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya, Szociális és Gyámhivatali Osztálya részére
határidőben megküldésre kerüljön.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Verbói Gábor polgármester
4.) Egyebek
a) Nógrádmegyeri Gamesz vezetőjének megbízása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testület arról, hogy a Gamesz vezetői állás meghirdetésre
került, mivel az álláshely megüresedett. A pályázati felhívásra egy pályázat érkezett a Szép Tünde
Annáé. Más érdeklődő is volt, de pályázatot nem nyújtott be. Ismerteti a pályázatot.
A pályázó hozzájárult napirend nyilvános ülésen való tárgyalásába.
A polgármester javasolja Szép Tünde Anna öt évre történő vezetői megbízását 2016. május 14-től
kezdődően.
Hozzászólások:
Szűcs János
megbízását.

véleménye szerint, ha rendelkezik a szükséges képesítéssel a pályázó, támogatja a

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
37/2016. (V. 12.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a Nógrádmegyeri GAMESZ vezetői
álláshelyére beékezett pályázatokról szóló polgármesteri előterjesztést
és az alábbi döntés hozza:
-

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény
(Kjt.) 23. §. (1) (3) bekezdése értelmében a Nógrádmegyeri
GAMESZ vezetőjének Szép Tünde Annát bízza meg, 2016. május
14. napjától 2021. május 13. napjáig terjedő időre.
A vezető bruttó bérét 215.000.-Ft-ban állapítja meg.

- Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Verbói Gábor polgármester
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b) Pályázatok benyújtása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester ismerteti a lehetőségeket, és két pályázat benyújtását javasolja.
- Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pont és
a III. 4. pont szerinti „ a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására
- Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II.3. pont
a) b) és c) pontok szerinti „ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
Konkrétan a Zrínyi úti híd felújítását és az óvoda kerítésének felújítását tervezi.
A képviselő-testület egyetért a polgármester javaslatával.
Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatokat.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatokat hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
38/2016. (V.12.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pont és a III. 4. pont szerinti
„ a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására
című pályázati kiírás b) pontjára benyújtja támogatási igényét.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására.
Határidő: 2016. május
Felelős: Verbói Gábor polgármester
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
39/2016. (V.12.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megismerte a Magyarország 2016. évi központi
Költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3.pont a) b) és
c) pontok szerinti „ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására” kiírt pályázati felhívást és az alábbi döntést hozza:
1) Benyújtja pályázatát a pályázati kiírás ab) pontja szerinti fejlesztési célra, a
Nógrádmegyeri Napsugár óvoda kerítésének felújítására
2) Benyújtja pályázatot a pályázati kiírás c) pontja szerinti fejlesztési célra, a
Zrínyi úti híd felújítására.
3) A beruházások megvalósításához szükséges saját forrás biztosítását vállalja.
4) Felhatalmazza a polgármestert a pályázatok benyújtására.
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Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Verbói Gábor polgármester
c) 2015. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
A polgármester ismerteti a 2015. évi belső ellenőrzésről készült jelentést és kéri annak elfogadását.
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
40/2016. (V.12.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület a határozat mellékletében foglalt tartalommal
elfogadja az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési jelentését.

d) A szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester elmondja, hogy a rendelet módosítására a hatályának kiterjesztése miatt van szükség.
Nincs ugyanis rögzítve, hogy a településen életvitelszerűen - lakcím nélkül – élőkre is kiterjed a
rendelet személyi hatálya.
Kéri a rendelet-tervezet elfogadását.
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
11/2016. (V.17.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról szóló
többször módosított 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )
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d) Nógrádmegyer, Rákóczi út 10. szám alatti ingatlan értékesítése
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester emlékezteti a képviselőket az előző képviselő-testületi ülésen született döntésre.
Az önkormányzat megvásárolta a Petőfi út 108. szám alatti ingatlant, és elcserélte a Rákóczi út 10.
szám alatti ingatlanra. Így a Rákóczi út 10. szám alatti ingatlan – 569, 579, 572, és 573 hrsz – az
önkormányzat tulajdonába kerül, miután a földhivatali bejegyzések megtörténnek.
Azért, hogy az önkormányzatnak az ingatlan vásárlásra fordított pénze, és az átírásokkal kapcsolatos
költsége megtérüljön el kellene adni a Rákóczi út 10. szám alatti ingatlant.
Kéri a képviselő-testületet, hogy adjon felhatalmazást a vevő keresésére, az ingatlan meghirdetésére.
Hozzászólások:
Gáspár László egyetért a polgármester felvetésével és szükségesnek tartja az értékesítést.
Mivel más hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
41/2016. (V.12.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a Nógrádmegyer, Rákóczi út 10. szám
alatti Ingatlan értékesíthetőségéről szóló előterjesztést és az alábbiak szerint
dönt:
1) Felhatalmazza a polgármestert a Rákóczi út 10. szám alatti, 569, 571, 572 és
573 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésre való meghirdetésére.
2) A beérkezett ajánlatokról az értékesítésről a képviselő-testületet dönt.
Határidő: azonnal
Felelős: Verbói Gábor polgármester
„A Képviselő-testület megtárgyalta a Nógrádmegyer, Rákóczi út 10. szám alatti
és a Nógrádmegyer, Petőfi út 108. szám alatti ingatlan cseréjéről szóló
előterjesztést és az alábbiak szerint
dönt:
3) Nógrádmegyer Község Önkormányzat tulajdonába került a Nógrádmegyer,
Petőfi út 108. szám alatti ingatlan ( 536, 537, 538, 539/1, 542 hrsz. ), melybe
Bangó Mária és Bangó Károly
Költözött, az életveszélyessé vált házuk következtében.
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4) Bangó Mária és testvérei tulajdonában van, a Nógrádmegyer, Rákóczi út 10.
szám alatti ( 569, 571, 572 és 573 helyrajzi számú ingatlan, mely a tető
ledőlése miatt vált életveszélyessé.
5) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a két ingatlan – Nógrádmegyer,
Petőfi út 108. és Nógrádmegyer, Rákóczi út 10. az 1) és 2) pontokban
megjelölt hrsz.-ok szerint - tulajdonjoga csere jogcímén az ingatlannyilvántartásban átvezetésre kerüljön. „
Mivel más napirend, hozzászólás, észrevétel nincs, ezért a polgármester megköszöni a részvételt és az
ülést 18.10 órakor bezárja.
K.m.f.

Verbói Gábor
polgármester

dr. Verbói Mária
jegyző
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