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Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én  

  15.00 órakor megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:   Csuka Ramóna  képviselő 

   Gáspár László  képviselő 

   Mártonka Istvánné  képviselő 

 Radvánszky Gyula  képviselő 

 Szűcs János,    alpolgármester 

 Verbói Tiborné  képviselő 

   

 

Távolmaradó:  Verbói Gábor polgármester  

 

Tanácskozási joggal:         dr. Verbói Mária   jegyző 

 

Az alpolgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. A jelenléti ív alapján 

megállapítja, hogy a megválasztott hat képviselő-testületi tag közül mindenki jelen van, így a 

tanácskozás határozatképes. Az ülést a polgármester hívta össze, de váratlanul el kellett utaznia, ezért 

az ülést az alpolgármester vezeti.  

 

Előterjeszti napirendi javaslatát. 

  
1.)  Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója. 

Előterjesztő: Szűcs János alpolgármester 

                            

2.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. 

Előterjesztő: Szűcs János alpolgármester 

 

3.) Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi költségvetésének harmadik negyedéves 

teljesítéséről. 

Előterjesztő:  Szűcs János alpolgármester 

 

4.) Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 

Előterjesztő:  Szűcs János alpolgármester 

 

5.) A házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről, 

valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről. 

Előterjesztő: Szűcs János alpolgármester 

 

6.) A hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előterjesztő: Szűcs János alpolgármester 

                            

7.) Egyebek 

     Előterjesztő: Szűcs János alpolgármester 
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A képviselő-testület az előterjesztett napirendeket és más javaslat megtétele nélkül egyhangúlag 

elfogadja. 

 

 

Napirendek tárgyalása 

 

 

1.)  Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója. 

      Előterjesztő:  Szűcs János alpolgármester  

      ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

   

Hozzászólások 

 

Radvánszky Gyula véleménye szerint a jövő évben is takarékos gazdálkodásra lesz szükség, a jelenlegi 

adatokból ez látszik. 

 

Az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

55/2013. (X. 31.) határozata 

 

 A Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról 

 szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határoz: 

 

 I. A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés tervező munkájának alapjául elfogadja az 

államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 26.§ (1) 

bekezdése alapján benyújtott – jelen határozat mellékletét képező – 2014. évi költségvetési 

koncepciót. 

 

II. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV 

törvény 23.§ (1)-(4) bekezdésének előírásai szerint készítse el a jogszabály szerinti 

határidőt figyelembe véve a 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetét. 

 

III. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző által készített költségvetési 

rendelet-tervezetet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdése 

rendelkezéseinek megfelelően nyújtsa be a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

 

2.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. 

     Előterjesztő:  Szűcs János alpolgármester 

     ( a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

Az alpolgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a költségvetési rendelet módosítására az 

előirányzatok rendezése miatt van szükség. Változott a rendszeres ellátásokra fordított összeg, a 

közfoglalkoztatás előirányzata is. 

 

Az alpolgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet. 
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A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja. 

 
Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

21/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

többször módosított 

 2/2013. (III.01.) rendelet módosításáról 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

 

3.) Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi költségvetésének harmadik negyedéves teljesítéséről. 

     Előterjesztő: Szűcs János alpolgármester 

      

Az alpolgármester elmondja, hogy a tájékoztatót minden képviselő megkapta, kéri az észrevételeket. 

 

Hozzászólások: 

 

Verbói Tiborné úgy látja, hogy a harmadik negyedéves adatok az éves költségvetés időarányos 

teljesítését mutatják, ezért javasolja a tájékoztató elfogadását. 

 

Az alpolgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést. 

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

56/2013. (X. 31.) határozata 

 

  A Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

  teljesítéséről szóló tájékoztatót és azt a melléklet szerint elfogadja. 

 

4.) Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 

     Előterjesztő:  Szűcs János alpolgármester 

     ( az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

Hozzászólások: 

 

Radvánszky Gyula véleménye szerint a 6. §. C. variációját kellene választani, méltányosságot pedig 

nem javasol adni. 

 

Gárpár László szerint a szennyvíz csatorna építés óta minden lakosnak volt lehetősége rácsatlakozni a 

hálózatra, ingyen kapták az önkormányzattól a csöveket, ezért ő sem javasol mentességet. 

 

Az alpolgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatokat, mely szerint: a rendelet 6. §. C 

variációja kerül véglegesítésre, a 7. §. pedig kikerül, a szakaszok pedig ennek megfelelően 

átszámozásra kerülnek. 
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A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

22/2013. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 

 

a talajterhelési díjról 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

 

5.) A házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről,  

      valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről. 

      Előterjesztő: Szűcs János alpolgármester 

      ( a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete )  

 

Az alpolgármester kéri a képviselőket, hogy a rendelet tervezetben üresen hagyott részek tekintetében 

tegyék meg javaslataikat. 

 

Hozzászólások: 

 

Mártonka Istvánné javaslata: a 3. §. (2) bekezdése esetén  tízezer forint, a (3) bekezdés esetén pedig 

harmincezer forint legyen a díj. A 6. §. (1) bekezdéséhez hatezer, a (2) bekezdéséhez húszezer forint a 

javaslata.  

 

Az alpolgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot. 

 

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

 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányata 

 Képviselő-testületének 

23/2013. (XI. 6.) önkormányzati rendelete  

 

a házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről, 

valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről 

 

(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

 

6.) A hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

      Előterjesztő: Szűcs János alpolgármester 

       ( az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

 Mivel hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetét.    

 

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

 Képviselő-testületének 

24/2013. (XI. 6.)  önkormányzati rendelete 

 

Nógrádmegyer község hulladékgazdálkodásáról 

 
( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

 

 

7.) Egyebek 

a.)  Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása megszüntetése 

                        Előterjesztő: Szűcs János alpolgármester 

   

Az alpolgármester ismerteti a Társulás elnökének megkeresését, a megszüntetésről szóló megállapodás 

tervezetét, a vagyonfelosztási szerződés tervezetét és a határozati javaslatot. 

 

Mivel hozzászólás nincs szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

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

  

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő- testületének 

57/2013. (X.31.) határozata 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta Szécsény Kistérség Önkormányzatainak 

Többcélú Társulása megszüntetéséről szóló előterjesztést és úgy határoz, 

hogy: 

 

 

1.) A Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2005. február 07-én 

elfogadott Társulási Megállapodását 2013. december 31-i időponttal megszünteti.  

 

2.) Elfogadja a Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának 

megszüntető okiratát. Felhatalmazza a polgármestert a megszüntető okirat és a 

vagyonfelosztási szerződés aláírására. 

 

 

Határidő: 2013. november 8. 

Felelős:   Verbói Gábor  polgármester 

Értesül:  Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása  

 

 

       b.) Virágsziget Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. 

             Előterjesztő: Verbói Tiborné igazgató 

 

Verbói Tiborné tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az SZMSZ-be beépítésre kerültek azok a 

szabályok amiket az új Munka Törvénykönyve előír. Az SZMSZ-t a képviselő-testületnek kell 

jóváhagynia erre kéri a képvielőket. 



 7 

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő- testületének 

58/2013. (X.31.) határozata 

 

  A Képviselő-testület megtárgyalta a Virágsziget Szociális Központ Szervezeti 

  és Működési Szabályzatáról szóló előterjesztést és az SZMSZ-t a melléklet szerint 

  jóváhagyja. 

 

  Felhatalmazza a polgármestert és az intézmény igazgatóját a szükséges intéz- 

  kedések megtételére. 

 

  Határidő: értelemszerűen 

  Felelős:   Verbói Gábor polgármester 

                  Verbói Tiborné igazgató 

 

 

     c.) Számlavezető bank változtatása. 

          Előterjesztő: Szűcs János alpolgármester 

 

Az alpolgármester elmondja, hogy a polgármester megkérte arra, hogy ismertesse a Szécsény és 

Környéke Takarékszövetkezetnek írt – a pékség folyószámla hitelkeretével kapcsolatos -  levelét, 

valamint az arra érkezett választ. Az alpolgármester tolmácsolja a polgármester véleményét, mely 

szerint a takarékszövetkezettel kapcsolatos hiányosság nem tűr elnézni valót, ezért kéri a képviselő-

testület felhatalmazását a bankváltásra. 

 

Hozzászólások: 

 

Verbói Tiborné kérdezi, hogy a havonta beszedett térítési díj bevételt havonta hova és hogyan vigye, ki 

fogja a biztonságot garantálni, a benzinköltségről nem is beszélve. 

 

Csuka Ramóna kérdezi, hogy az eddig egyszerűen és jól működő készpénz felvétel hogyan lesz, utazni 

kell, várni kell, és ugyanaz a probléma a pénz kihozatalával is mint a befizetéssel. 

 

A képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

 

  Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő- testületének 

59/2013. (X.31.) határozata 

 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a számlavezető bank váltásáról 

   szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határoz: 

 

1. Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy legalább három 

pénzintézettől kérjen ajánlatot az önkormányzat és intézményei 

számlavezetésének pénzügyi kondícióira. 
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2. Az ajánlatok beérkezését követően a képviselő-testület dönt 

számlavezető pénzintézet esetleges megváltoztatásáról. 

 

   Határidő: az ajánlatok bekérésére 2013. november 10. 

   Felelős:   Verbói Gábor polgármester 

 

 Egyebeken belül képviselői észrevételek, hozzászólások: 

 

Gáspár László kéri, hogy a pékség ügyét az összes érintett – ügyvezető, könyvelő, könyvvizsgáló – 

jelenlétében tárgyalja a testület. Ő az augusztusi ülésen nem tudott részt venni, ezért csupán a faluban 

keringő pletykákból, illetve a képviselő-társaitól hallott információkból értesül a pékséget érintő 

dolgokról. 

 

 

Mivel más napirend, hozzászólás nincs, ezért a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 17.30 

órakor bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

  Szűcs János        dr. Verbói Mária 

  alpolgármester              jegyző 

 

 


