Nógrádmegyer Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete ülésének

Jegyzőkönyve
( 2014. december 29. )
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Jegyzőkönyv
Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én
15.00 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: Bangó János
Gáspár László
Géczi László
Dr. Pálmai Kálmán
Rácz Béla
Szűcs János

képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő

Verbói Gábor polgármester
Tanácskozási joggal: 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 mindenki jelen van, így a tanácskozás
határozatképes. A napirendek sürgősségére való tekintettel az ülés összehívása telefonon történt.
Előterjeszti napirendi javaslatát:
1.) Gamesz vezető megbízása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
2.) A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati
rendeletek megtárgyalására.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
3.) Társulási megállapodások módosításának jóváhagyása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A képviselő-testület az előterjesztett napirendet más javaslat megtétele nélkül egyhangúlag elfogadja.
Napirendek tárgyalása
1.) Gamesz vezető megbízása..
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a Gamesz intézményen belül tervezett
változtatásokról, melynek eredményeképpen a vezető megbízására, és pályázat kiírására van szükség.
Jelenleg Futó Enikő az, aki megfelelő végzettséggel rendelkezik, ezért javasolja, hogy a képviselőtestület bízza meg őt a Gamesz vezetésével az eredményes pályázat elbírálásáig.
A polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza
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Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
79/2014. (XII.29.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a Gazdasági- Műszaki- Ellátóés Szolgáltató Szervezet vezetői állásával kapcsolatos előterjesztést
és az alábbiak szerint dönt:
1. A Gazdasági- Műszaki- Ellátó- és Szolgáltató Szervezet vezetői
munkakörére pályázatot ír ki, a jogszabályban meghatározott feltételekkel.
2. A GAMESZ vezetői pályázat elbírálásáig, az új vezető kinevezéséig
az intézmény vezetésével Futó Enikőt bízza meg.
Határidő: a pályázat kiírására azonnal
az intézmény vezető megbízására – 2015. január 1.
Felelős: Verbói Gábor polgármester
dr. Verbói Mária jegyző
2.) A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati
rendeletek megtárgyalására.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület a települési szilárd valamint folyékony hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatása tárgyában a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével és betartásával
megalkotta és hatályba helyezte rendeleteit.
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztálya javasolta a hivatkozott két rendelet
felülvizsgálatával egy rendeletben szabályozni a hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatás rendjét. Javaslom a képviselő-testületnek hogy továbbra is tartsa hatályban mindkét
hivatkozott rendeletét, ne alkosson egy egységes rendeletet e tárgyban.
Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot:
A képviselő-testület a javaslatot elfogadva, egyhangú - 6 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás
nélkül) az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
80/2014. (XII.29.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztálya
által készített ajánlást megtárgyalta, és a 27/2013. (XII.2.) számú a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, valamint a 24/2013 (XI. 6.) számú a
Nógrádmegyer község hulladékgazdálkodásáról szóló rendeletét hatályában
fenntartja.
Felhatalmazza a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtétetésre.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Verbói Mária jegyző
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3.) Társulási megállapodások módosításának jóváhagyása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy több társulás társulási megállapodását
módosítani szükséges az október 12-i önkormányzati választások miatt, a polgármesterek személyében
történt változások miatt.
Ezek a társulások: Észak-Nógrád Viziközmú-kezelő Önkormányzati Társulás, Szécsényi
Agglomerációs Önkormányzati Társulás, Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás.
Mivel más hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatokat hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
81/2014. (XII.29.) önkormányzati határozata
1. Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Nógrádi
Víziközmű-kezelő Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 1.
számú módosítását megtárgyalta és azt a határozat melléklete szerint
jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási
Megállapodás 1. számú módosításának és az egységes szerkezetbe foglalt
dokumentum aláírására.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Verbói Gábor polgármester

2. Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Nógrádi
Víziközmű-kezelő
Önkormányzati
Társulás
Engedményezési
Megállapodásának 1. számú módosítását megtárgyalta és azt a határozat
melléklete szerint jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Engedélyezési
Megállapodás 1. számú módosításának és az egységes szerkezetbe foglalt
dokumentum aláírására.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Verbói Gábor polgármester

3. Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Nógrádi
Víziközmű-kezelő Önkormányzati Társulás Fejlesztési célú alapátadásról és
annak engedélyezéséről szóló megállapodásának 1. számú módosítását
megtárgyalta és azt a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Fejlesztési célú
alapátadásról és annak engedményezéséről szóló megállapodás 1. számú
módosításának és az egységes szerkezetbe foglalt dokumentum aláírására.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Verbói Gábor polgármester
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4. Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Nógrádi
Víziközmű-kezelő Önkormányzati Társulás Közbeszerzési szabályzatának
1. számú módosítását megtárgyalta és azt a határozat melléklete szerint
jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Verbói Gábor polgármester

5. Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Nógrádi
Víziközmű-kezelő Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési
Szabályzatának 1. számú módosítását megtárgyalta és azt a határozat
melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Verbói Gábor polgármester

Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
82/2014. (XII.29.) önkormányzati határozata
Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szécsényi SzennyvízAgglomerációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 3. számú
módosítását megtárgyalta és azt a határozat melléklete szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási
Megállapodás 3. számú módosításának és az egységes szerkezetbe foglalt
dokumentum aláírására.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Verbói Gábor polgármester
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
83/2014 (XII.29.) számú határozata

a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás
Társulási Megállapodásának 8. számú módosítása
1. Nógrádmegyer.Község Képviselő-testülete a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs
Társulás Társulási Megállapodásának 8. számú módosítását megtárgyalta, és azt a
melléklet szerint jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
Társulási Megállapodás 8. számú módosításának és az ahhoz csatolt egységes
szerkezetbe foglalt dokumentum aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Verbói Gábor polgármester
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2. A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a munkaszervezeti
feladatokat ellátó Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát – jelen
határozat megküldésével – legkésőbb 2015. január 9-ig értesítse.
Határidő:
Felelős:

2015. január 9.
Verbói Gábor polgármester

Egyebek napirenden belül a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Nógrádmegyeri
Virágsziget Szociális Központ vezetésével Nógrádmegyer-Rimóc Szociális Társulás Király Attilánét
bízta meg 2015. január 1-től, és a vezetői állásra kiírta a pályázatot.
Mivel más napirend, hozzászólás nincs, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 17.30
órakor bezárja.

K.m.f.

Verbói Gábor
polgármester

dr. Verbói Mária
jegyző
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