Nógrádmegyer Községi Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésének

Jegyzőkönyve
( 2016. június 30. )
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Jegyzőkönyv
Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 30. -án
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
napirendek sürgősségére való tekintettel az ülés összehívása telefonon történt.
A polgármester ezután előterjeszti napirendi javaslatát.
1.) Rendkívüli szociális támogatási igény benyújtása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
2.) Nógrádmegyer, Petőfi út 108. szám alatti ingatlan megvásárlása
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
3.) Egyebek
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A képviselő-testület az előterjesztett napirendeket egyhangúlag elfogadja.
Napirendek tárgyalása
1.) Rendkívüli szociális támogatási igény benyújtása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet rendkívüli szociális támogatási igény lehetőségéről.
Az elmúlt évben nagyon jó visszhangja volt a szociális tanulmányi ösztöndíjnak, érdemes lenne az
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idén is támogatást nyújtani a tehetséges, ám nehéz szociális helyzetben lévő gyermekeknek. Egyre
több család küzd megélhetési problémákkal, nekik is jó volna segíteni.
Az önkormányzat a rendelkezésre álló forrásból ezt sajnos nem tudja megvalósítani, ezért javasolja
támogatási igény benyújtását.
Hozzászólások:
Dr. Pálmai Kálmán egyetért a polgármester javaslatával. Személyes tapasztalatból tudja, hogy a
gyerekek és családjuk is mekkora örömmel fogadta a támogatást.
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
43/2016. (VI. 30.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló
2015. évi C. törvény, valamint megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása
és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló
pályázati kiírás alapján benyújtja támogatási igényét rendkívüli szociális
támogatásra.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására.
Határidő: 2016. július 15.
Felelős: Verbói Gábor polgármester
2.) Nógrádmegyer, Petőfi út 108. szám alatti ingatlan megvásárlása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester emlékezteti a képviselőket Bangó Károly és Bangó Mária rendkívüli élethelyzetének
tárgyalására. Akkor a képviselő-testület felhatalmazást adott a Petőfi út 108 szám alatti ingatlan
megvásárlására, azonban még nem tudtuk, hogy több helyrajzi számból áll az ingatlan.
A földkönyvi nyilvántartás szerint ide tartozik az 536, 537, 538, 539/1 és 542. Az ingatlant
nyolcszázezer forintért tudjuk megvásárolni.
Az előzetes egyeztetések szerint azután a Petőfi út 108. szám alatti ingatlant majd elcseréljük a
Rákóczi út 10. szám alatti ingatlanra, ahol korábban Bangó Károlyék laktak. Így az önkormányzatot
nem éri anyagi hátrány.
Kéri a képviselő-testület hozzájárulását az elhangzottakhoz.
Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot
A Képviselő-testület egyhangú –6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza
:
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Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
44/2016. (VI. 30.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a Nógrádmegyer, Petőfi út
108. szám alatti ingatlan megvásárlásáról szóló polgármesteri
előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:
1.) Az önkormányzat megvásárolja a nógrádmegyeri ingatlannyilvántartásban 536, 537, 538, 539/1 és 542 helyrajzi szám
alatti, természetben Nógrádmegyer, Petőfi út 108. szám alatti
ingatlanokat, 800.000.-Ft-ért.
2.) Felhatalmazza a polgármestert az adásvétellel kapcsolatos
feladatok ellátására.
Határidő: azonnal
Felelős: Verbói Gábor polgármester
3.) Egyebek
a) Folyószámla hitelkeret igénylése.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az önkormányzat és az intézmények
biztonságos működéséhez szükségesnek látja folyószámla hitelkeret rendelkezésre állását. Emlékezteti
a képviselő-testületet a költségvetés elfogadásakor meglévő forrás hiányra. Most érkeztünk el oda,
hogy a biztonságos működéshez szükséges a hitelkeret.
Kéri a képviselő-testületet, hogy adja hozzájárulását a hitel felvételéhez.
Mivel 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
45/2016. (VI. 30.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat likviditásának
biztosításához folyószámla hitel szükségességéről szóló polgármesteri
előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:
1.) az önkormányzat és intézményei működőképességének fenntartásához,
biztosításához 4 millió ( négy millió ) forint folyószámla hitel felvételét
határozza el a számlavezető pénzintézetétől, az OTP Nyrt-től.
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2.) A folyószámla hitel visszafizetésének végső határidejét 2016. december 10.
napban jelöli meg.
3.) A hitelt és járulékait a 2016. évben várható saját bevételeiből fizeti meg.
4.) Felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt a kölcsönszerződés
aláírására.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Verbói Gábor polgármester

Mivel más napirend, hozzászólás, észrevétel nincs, ezért a polgármester megköszöni a részvételt és az
ülést 16.00 órakor bezárja.
K.m.f.

Verbói Gábor
polgármester

dr. Verbói Mária
jegyző
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