Nógrádmegyer Községi Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésének

Jegyzőkönyve
( 2013. november 21.)
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Jegyzőkönyv
Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21-én
15.00 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: Csuka Ramóna
Gáspár László
Mártonka Istvánné
Radvánszky Gyula
Verbói Tiborné
Verbói Gábor

képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
polgármester

Távolmaradó képviselő: Szűcs János alpolgármester
Tanácskozási joggal:

dr. Verbói Mária jegyző

Az első napirendnél jelen van a Sütőüzem dolgozói közül: Szántó József, Veres János, Veres Szabolcs,
Veres Péter, Babcsány Tibor.
A polgármester 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.
Előterjeszti napirendi javaslatát.
1.) A Sütőüzem ( MEGYERKENYÉR BT) működése.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
2.) A szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
3.) Egyebek
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A képviselő-testület az előterjesztett napirendeket és más javaslat megtétele nélkül egyhangúlag
elfogadja.
Napirendek tárgyalása
1.) A Sütőüzem ( MEGYERKENYÉR BT) működése.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester rövid tájékoztatást ad arról, hogy a tudomása szerint az előző – október 31-i – ülésen
Gáspár László képviselő vetette fel a pékség működésének tárgyalását, mert ő az augusztus végi ülésen
nem volt jelen és a faluban terjedő szóbeszédeket szeretné tisztán látni.
A polgármester ismét elmondja azt is amit az augusztus végi ülésen elmondott a pékség helyzetéről.
Tájékoztatást ad arról, hogy az üzemvezető a talpra állításra milyen javaslatokat terjesztett elő és
azokat a képviselő-testület határozattal elfogadott.
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Tájékoztatja a képviselő-testületet arról is, hogy az üzletvezető a tegnapi nappal benyújtotta
felmondását, ezért a holnapi napra – 9 órára - rendkívüli taggyűlést kellett összehívni, ahol bejelenti a
lemondását és majd a taggyűlést választ új üzletvezetőt.
A polgármester megismétli azokat a számokat, mely szerint a pékségnek 18 millió forint rövid lejáratú
tartozása van.
Hozzászólások:
Verbói Tiborné kérdezi, hogy miből adódik a tizennyolc millió, hiszen Radvánszky Gyula a másik
aláíró, ő minden pénzmozgást lát ugye így van ?
Radvánszky Gyula elmondja, hogy igen, minden pénzmozgást lát, apránként fizetnek, nem sok
differencia van a tartozás és a kintlévőség között.
Mártonka Istvánné megkérdezi, hogy a könyvelő miért nincs itt ?
Verbói Gábor polgármester válasza: nem tudja, nem érkezett jelzés.
Verbói Tiborné nem támogatja a pékség bezárását, ha a mostani vezető lemondott csak lesz új vezető,
és dolgozhatnak tovább.
Gáspár László kérdezi, hogy ha az Áfész, Palóc Coop nem fizet rendesen, lehet-e valamit tenni ?
Mártonka Istvánné véleménye szerint a helybéli dolgozókat támogatni kell, neki személyes
tapasztalata van arról, hogy mit jelent egy családban, ha a családfő elveszíti a munkahelyét. Ezért
javasolta és javasolja most is, hogy adjunk lehetőséget a pékség további működésére.
Verbói Gábor javasolja, hogy magnó felvétel készüljön az ülésekről.
Verbói Tiborné jelzi, hogy minden képviselő kapott - most az ülés előtt – egy névre szóló levelet a
pékség vezetőjétől, amelyben leírja, hogy mit tett a cég megmaradásáért. Elindult egy jó irányba, a
munkaügyi központtól kapott tizenegy millió forintot munkahely megőrzésre, de ez a pénz mindig
havonta, utólag érkezik. Véleménye szerint pozitív dolog indult el, melyek eredménye később
jelentkezik. Javasolja a dolgozóknak, hogy a kis kellemetlenségeket a cél érdekében viseljék el.
Veres János ( pékség dolgozója ) jelzi, hogy az üzletvezető elvette a délutánosi pótlékot.
Verbói Tiborné közli, hogy a délutánosi pótlékot az új Munka Törvénykönyve szüntette meg és a
vezetőnek kötelessége betartani a jogszabályokat.
Babcsány Tibor ( pékség dolgozója ) szerint jó lenne ha megmaradni a pékség, de a vezető nem volt
elég keménykezű a dolgozókkal, van 1-2 ember akinek nem lehet parancsolni. Hiányolja a
munkaértekezletet. Olyan főnök kell, aki keménykezű.
Verbói Gábor polgármester szerint az okozta a problémát, hogy belekezdett egy olyan fejlesztésbe –
forgókemence, épület bővítés – ami közel tízmilliós tétel, és ezt nem tudja kigazdálkodni a pékség.
Megkérdezi, hogy mennyi a napi termelés most ?
Veres János ( pékség dolgozója ) elmondja, hogy keresnek üzletet, négy mázsa kenyér körül termelnek
naponta.
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Szántó József ( pékség dolgozója ) szerint sok a mozgóbolt, a mi kenyerünk jó minőségű, de elég
drága, van olyan pékség aki alá tud menni az áraknak.
Verbói Tiborné kérdezi, hogy mit tudnak tenni ?
Veres János és társai: szerint nem sokat, nincs kereslet, szegények az emberek, új termék
bevezetésének magas a költsége, egynapos kenyeret nem tudnak gyártani a minőség rovására nem
mehetnek.
Verbói Gábor polgármester elmondja, hogy korábban is felmerült, hogy a pékség kié, ezért most rövid
tájékoztatást ad a tisztánlátás végett. 1991-ben az eredeti szerződés szerint az akkori közös tanács
biztosította 50 évre az épületet az Áfésznek, aki egy millió forintot fordított rá. Azt követően az
önkormányzat tulajdonába került az épület, felújításra került, pályázati támogatással lett kialakítva a
pékség, és alakult meg a Megyerkenyér Bt, amelynek a beltagja a Gamesz mint költségvetési
intézmény, kültagja az Áfész, és az üzletvezető.
Az épület az önkormányzat tulajdona, viszont a működést a Megyerkenyér Bt végzi, és a dolgozók a
cég alkalmazottai. Volt olyan terv, hogy a bt. kft-vé alakul és az Áfész egy nagyobb összeggel beszállt
volna, de ennek fejében megszabta volna az árakat. Ma már nem kíván az Áfész beszállni a hiány
miatt. Javasolja az Áfész vezetőjével való tárgyalást a kenyér áráról. Véleménye szerint hagyni kell az
eddigieket és azt kell eldönteni, hogy a mostani termelés hogyan tudna minimális nyereséget hozni.
Gáspár László javasolja, hogy adjuk ki bérbe, meg kell hirdetni.
Verbói Gábor nem javasolja, hiszen ki venné ki ilyen feltételekkel.
Pékség dolgozói kifejezik kétségüket, hiszen mi van akkor ha csak a piac kell és ők nem.
Radvánszky Gyula véleménye szerint sajnos nemcsak nálunk jelenség az, hogy mindenki maga előtt
görgeti a tartozásokat, a körbetartozás miatt nem lát kiutat.
A polgármesternek jelzi, hogy eddig nem említette, hogy az Áfész nagyobb összeggel be akarna szállni
a cégbe. Elmondja azt is, hogy az Áfésznek mindig olcsóbban adták a kenyeret, ezért az emberek nem
a faluban lévő kisboltokban vették a kenyeret. Azt is tapasztalta, hogy annak a pékségnek a kenyerét
rakják ki a polcokra, aki maszek és tud zsebbe pénzt adni, ezt mi nem tudjuk megtenni. A
mozgóárusok szintén problémát jelentenek, elviszik a forgalmat. Az emberek szegények, nem a friss
kenyeret veszik, hanem az előző napit, mert az olcsóbb.
Szántó József tudomása szerint az Áfész magas – 1,6 %-os – haszonkulccsal dolgozik, így a haszon az
övé és mégsem fizet időben. A kezdettől – a pékség megnyitásától – egyik főnök sem tudta elérni,
hogy az Áfész rendesen fizessen. Egyszer volt amikor a polgármester bement és rögtön kifizették az
elmaradt tartozást, azóta sem. Véleménye szerint ez is nagyban hozzájárul a jelenlegi helyzethez.
Azt is tapasztalja, hogy a kicsi üzletek sorra bezárnak.
Verbói Tiborné véleménye szerint mivel az Áfész tagja a cégnek, a megyeri kenyeret kellene
reklámoznia. Kérdése, hogy hogyan lehetne a megyeri emberek munkahelyét megőrizni ?
Verbói Gábor polgármester elmondja, hogy tudomása van arról, hogy az Áfész el akarja adni az
üzletrészét, ma jelentette be az elnök, egy másik cégnek a Palóc Coopnak. Ehhez kell hozzájárulni, de
szabhatunk feltételt, például: rendeljen több kenyeret.
Jelzi, hogy a cég átalakulását fel kellene gyorsítani.
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Gáspár László megkérdezi, hogy ki lesz az üzletvezető ?
Verbói Gábor polgármester szerint nem maradhat a cég vezető nélkül, a holnapi taggyűlésen dönteni
kell, valakit meg kell bízni a folyamatos működés miatt.
Verbói Tiborné kérdezi, hogy amennyiben a Palóc Coop átveszi az üzletrészt lehet olyat kérni, hogy
jobban propagálja a megyeri kenyeret ?
Verbói Gábor polgármester elmondja, hogy az Áfész egy millió forintot tett a cégbe, amely most a
veszteség miatt 630 eFt-ot ér, ezért nem akar többet betenni, de tárgyalni kell. Korábban
konfliktushelyzet volt abból, hogy más üzleteknek is adtunk el kenyeret. Véleménye szerint nagyon
gyorsan piacot kell keresni. Jövő tavaszig várhatóan alakul a helyzet, a hitelkeret most ki van merítve,
nyereségnek kell lenni, nem lehet veszteséget termelni.
Veres János ( pékség dolgozó) véleménye szerint nem az emberekkel van a baj, hanem azzal, hogy
kevés az üzlet ahová szállítanak.
Verbói Gábor elmondja, hogy nagyjából tisztában van a helyzettel, a dolgozókat tájékoztatni fogja az
új vezető személyéről. Az a szándék, hogy megmaradjon a pékség, hiszen sokat és sokan dolgoztak
érte. A napi termeléshez kell igazítani a költségeket, a létszámot.
A pékség dolgozói ezt követően elhagyták az üléstermet.
2.) A szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( az előterjesztés és a rendelet módosítás tervezete a jegyzőkönyv melléklete )
A polgármester ismerteti a Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályának
törvényességi felhívását. A törvényességi felhívásban foglaltaknak megfelelően elkészült a rendelet
módosítási javaslat, melyet a képviselők megkaptak.
Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a módosító tervezetet.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja.
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
25/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
többször módosított 8/2006. (VII.12.) rendelet módosításáról
( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )
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3.) Egyebek
a) Szociális szolgáltatások társulásban való ellátása..
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( a Társulási Megállapodás tervezete a jegyzőkönyv melléklete )
A polgármester emlékeztetőül ismerteti a Rimóc község önkormányzatával az elmúlt években közösen
ellátott feladatokat, így az óvoda, iskola társulást és január 1-től a közös hivatalt.
A rimóci polgármester kollégával előzetes tárgyalásokat folytatott arról, hogy közösen lehetne-e a
szociális ellátásokat biztosítani, minden előnyét kihasználva a társulásnak.
Az idő rövidsége miatt nem valószínű, hogy január 1-től működni tudna a társulás és a társulás által
fenntartott intézmény, de mindent meg kell tenni, hogy működjön.
Hozzászólások:
Verbói Tiborné a társulási megállapodás tervezetét átolvasta, véleménye szerint rendben van, és nevét
rövidítené, mégpedig úgy, hogy a „szolgáltatási” szót elhagyná.
A polgármester az elhangzott módosítással szavazásra bocsátja a Társulási Megállapodás tervezetét.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
60/2013. (XI. 21.) határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a Nógrádmegyer-Rimóc Szociális Szolgáltatási
Intézményi Társulás Társulási Megállapodásáról szóló polgármesteri előterjesztést
az alábbiak szerint dönt:
1.) A Nógrádmegyer-Rimóc Szociális Intézményi Társulás Társulási
Megállapodását a melléklet szerint elfogadja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozat mellékletét képező,
Társulási Megállapodást az önkormányzat képviseletében aláírja.
Felelős: Verbói Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
b) Virágsziget Szociális Központ Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( az előterjesztés és a módosító okirat a jegyzőkönyv melléklete)
A polgármester az előző napirendhez kapcsolódóan elmondja, hogy a házi segítségnyújtás – egy
korábbi döntésnek megfelelően – 2014. január 1. napjától az önkormányzat fenntartásába kerül. Ezért
szükség van az intézmény alapító okiratának módosítására. Ezzel egyidejűleg a működési engedély
módosítása is szükségessé válik. A házi segítségnyújtás tekintetében elkészült szakmai program
jóváhagyását is kéri a képviselő-testülettől
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A polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatokat hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
61/2013. (XI.21.) határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a Virágsziget Szociális Központ Alapító
Okiratának módosításáról szóló polgármesteri előterjesztést.
A Képviselő-testület az alapító okiratot módosító okiratot, valamint
az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a melléklet szerint
jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2013. december 10.
Felelős: Verbói Gábor polgármester
Dr. Verbói Mária jegyző
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
62/2013. (XI.21.) határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a házi segítségnyújtásra vonatkozóan
elkészült szakmai programot és azt a melléklet szerint jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2013. december
Felelős: Verbói Gábor polgármester
Dr. Verbói Mária jegyző
c) Szociális tüzifa támogatás
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester tájékoztatást ad a belügyminiszteri döntésről, mely szerint településünk 1.621.282.-Ft
támogatásban részesült. Az 57/2013. (X.4.) BM rendelet szerint 13000.-Ft+áfa/m3 a támogatás
mértéke és 1000.-Ft+áfa/m3 a saját forrás mértéke. Az Ipoly Erdő Zrt. megküldte az árajánlatot, amely
14000.-Ft +áfa/m3-ről szól, plusz a szállítási költség. A szállítási költség az önkormányzatot terheli.
Javasolja ezért a helyi fuvarozókkal való tárgyalást.
A képviselő-testület a javaslatot támogatja.
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d) Bankváltás
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az október 31-i döntésnek megfelelően három
banktól kért ajánlatot a számlavezetésre. Két banktól – Sajóvölgye Takarékszövetkezet, és K&H Bank
– megérkezett az ajánlat, az OTP december 3-ra igérte. Előterjeszti az ajánlatokat.
Elmondja azt is, hogy a belvízrendezés beruházáskor sürgősen szükség volt – saját forrás biztosítása
miatt – hitelre és a Sajóvölgye Takarékszövetkezet nyújtott egyedül hitelt, a számlavezető bank nem.
Hozzászólások:
Verbói Tiborné kérdezi, hogy hogyan lehet biztonságosan megoldani a térítési díjak havi befizetését,
ha nem helyben van a bank ? Azt is tudjuk, hogy áthárítanak költségeket az ügyfelekre, véleménye
szerint probléma lesz a többlet utazás, plusz fő kísérő.
Csuka Ramóna véleménye szerint ha nem tudunk helyben pénzt felvenni, több idő kell.
Verbói Gábor polgármester elmondja, hogy azért döntött annak idején a képviselő-testület a Szécsény
és Környéke Takarékszövetkezet mellett, mert helyben van a kirendeltség, és az előző vezetővel jó
kapcsolatot alakítottunk ki.
( A bankváltást illetően nem született döntés.)
Egyebek napirenden belül a polgármester tájékoztatást ad arról, hogy Szécsény Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Társulása megszüntetésével egy időben elkészült a vagyonmegosztás is.
Nógrádmegyernek 1.690 eFt jár. A tárgyalások során ajánlatott tett a Toyota – 9 személyes mikrobuszra 1.800 eFt-ért, a lényeg tehát, hogy 120 eFt kifizetésével önkormányzatunk tulajdonába
kerül a mikrobusz.
Mivel más napirend, hozzászólás nincs, ezért a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 18.30
órakor bezárja.

K.m.f.

Verbói Gábor
polgármester

dr. Verbói Mária
jegyző
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