Nógrádmegyer Községi Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésének

Jegyzőkönyve
( 2015. február 10.)
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Jegyzőkönyv
Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-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 képviselő: Rácz Béla ( igazolt távollét )
Tanácskozási joggal: Verbói Mária jegyző
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.) Nógrádmegyer Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének beterjesztése.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
2.) Nógrádmegyer Község Önkormányzata 2015. évi munkaterve
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
3.) Tájékoztató a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról.
Előterjesztő: Dr. Verbói Mária jegyző
4.) Köztisztviselők 2015. évi teljesítmény céljainak meghatározása.
Előterjesztő: Dr. Verbói Mária jegyző
5.) Egyebek
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A képviselő-testület az előterjesztett napirendeket és más javaslat megtétele nélkül egyhangúlag
elfogadja.
Napirendek tárgyalása
1.) Nógrádmdegyer Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének beterjesztése.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete )
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A polgármester a kiadott anyagnak megfelelően soronként részletes magyarázatot ad azok tartalmára
vonatkozóan. Kéri a képviselők javaslatait, ötleteit a hiány kezelésére.
Hozzászólások:
Géczi László véleménye szerint az ingatlanok értékesítésre való meghirdetése is lehetséges, bár kevés
esélyt lát eredményre.
Verbói Gábor polgármester javasolja, hogy az intézmények próbálják meg a kiadásaikat csökkenteni,
természetesen úgy, hogy az a működést ne akadályozza.
Szűcs János kérdezi, hogy a Rákóczi útra tervezett járda megvalósul-e az idén ?
Verbói Gábor polgármester válasza: ha pályázati pénzt sikerül nyerni akkor várható a megvalósítás
Mivel más hozzászólás nincs, ezért a polgármester javasolja a költségvetés elfogadásának elnapolását.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2015.(II.10.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló előterjesztést és úgy határoz, hogy a
költségvetés elfogadásáról szóló rendelet megalkotását a következő ülésére
elnapolja.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Verbói Gábor polgármester
2.) Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester elmondja, hogy a munkaterv tervezete minden képviselőnek a rendelkezésére áll, kéri
a további javaslatokat.
Mivel hozzászólás javaslat nincs ezért a polgármester szavazásra bocsátja a 2015.évi munkatervet.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2015. (II. 10.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a 2015. évi munkatervéről
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szóló polgármesteri előterjesztést és a munkatervet a melléklet
szerint elfogadja.
3.) Tájékoztató a Nógrádmegyeri Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról
Előterjesztő: Dr. Verbói Mária jegyző
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
Hozzászólások:
Dr. Pálmai Kálmán meglepve olvasta, hogy milyen sokrétű és mennyiségű munkát végez a hivatal,
ezért dicséret illeti a hivatal dolgozóit. Kéri továbbá képviselő társait, hogy amikor a hivatal dolgozóit
szidják, vagy olyan viselkedést tanúsítanak, hangnemet használnak ügyfelek amely megengedhetetlen
egységesen álljanak ki a hivatali munkatársak védelmében.
Verbói Gábor polgármester egyetért az alpolgármester felvetésével. Valóban vannak olyan ügyfelek,
akik mindent akarnak és ha nem kaphatják meg minősíthetetlen a viselkedésük.
Mivel az előterjesztéshez más hozzászólás nincs a polgármester elfogadásra javasolja és szavazásra
bocsátja a tájékoztatót.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza::
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2015.(II.10.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a Rimóci Közös Önkormányzati
Hivatal 2014. évi munkájáról szóló, a jegyző által előterjesztett beszámolót
és azt elfogadja.
4.) Köztisztviselői teljesítmény célok meghatározása.
Előterjesztő: dr. Verbói Mária jegyző
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
Mivel 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
4/2015. (II.10.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület a köztisztviselőkkel szemben 2015. évre támasztandó
teljesítmény-követelmények alapjául az alábbi célokat határozza meg:
1. A szolgáltató jellegű közigazgatás erősítése. Az ügyintézési határidőket
minden esetben be kell tartani, figyelni kell az ügyfelek folyamatos és
megfelelő tájékoztatására, felvilágosítására.
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2. Tekintettel a jogszabályi háttér folyamatos változására, a kihirdetésre kerülő
új jogszabályokra, a köztisztviselőknek folyamatosan bővíteniük kell a
szakmai ismereteiket. A Hivatalban a jogszabályi követelményeknek megfelelő,
magas színvonalú emberi erőforrás-gazdálkodásra kell törekedni. Ennek során kiemelt
hangsúlyt kell helyezni – az éves képzési ütemterv alapján – a meglévő munkatársak
képzésére, továbbképzésére.
3. Törekedni kell a Szécsényi Járási Hivatallal történő megfelelő együttműködés
és kapcsolattartás kialakítására.
4. Kiemelt figyelmet kell fordítani továbbra is a Képviselő-testület elé kerülő
előterjesztések határidőre és megfelelő színvonalon történő elkészítésére, a
Képviselő-testület által hozott határozatok végrehajtására, rendeletek
alkalmazására. (pl. utcai árusok, szociális juttatások feltételeinek ellenőrzése
(lakókörnyezet karbantartás, )
5. A nemzetiségi önkormányzat működésének elősegítése érdekében el kell
látni a szervezési feladatokat, az ülések írásbeli anyagainak a kezelését, nyilvántartások
vezetését.
6.Az adóigazgatás területén továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a kintlévőségek
csökkentésére, a végrehajtási cselekmények következetes megvalósítására, a
társhatóságoktól (rendőrség, NAV, munkaügyi központ, földhivatal.. stb) érkező,
a náluk nyilvántartott tartozások adók módjára történő behajtására.
7. Az ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartást a jogszabályi előírásnak megfelelően,
a földhivatali változásokat nyomon követve és a főkönyvi analitikus nyilvántartással
párhuzamosan, az azzal való egyezőséget biztosítva kell vezetni.
8. Naprakészen kell végezni az ügyiratok iktatását, határidőben be kell fejezni az iratok
selejtezését, valamint a Levéltárnak történő átadását.
9. Az 1993 évi III. törvényben rögzített hatáskör változás - járási hivatalhoz kerülnek
az aktív korú ellátások - miatti irat átadás-átvételt pontosan, határidőben kell teljesíteni.
A PTR és FOKA nyilvántartó rendszerek adatait naprakész állapotba kell hozni.
10. Kiemelt figyelmet kell fordítani a hivatalon belüli folyamatos kommunikációra, az
ügyintézők egymás közötti információ áramlására.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: jegyző

5.) Egyebek
a) Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda nyitvatartási rendjének meghatározása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
Mivel hozzászólás nincs ezért a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2015. (II.10.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda (a továbbiakban:
Intézmény) nyitvatartási idejének meghatározására irányuló előterjesztést és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés b)
pontja és 49. § (3) bekezdése alapján – tekintettel az Nkt. egyéb rendelkezéséiben,
valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltakra –:
1.) az Óvoda nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozta meg:
a) az Intézmény napi
aa) nyitvatartási ideje 10
óra,
ab) nyitás időpontja: 6.30 órakor,
ac) zárás időpontja: 16.30 órakor.
b )az Intézmény heti nyitvatartási ideje: hétfőtől-péntekig, heti 50 óra (az a)
pont szerint napi nyitva tartással).
c) Az Intézmény 2015. július 20-tól 2014. augusztus 31-ig zárva tart.
2.) Utasítja
a) a Polgármestert, hogy az 1) pont szerinti nyitvatartási rend közzétételéről a
helyben szokásos módon és az Önkormányzat honlapján gondoskodjon.
b) az Intézmény Vezetőjét, hogy az 1) pont szerinti nyitvatartási rendről a
szülőket írásban tájékoztassa.
Felelős: a) pont esetében: Polgármester
b) pont esetében: Intézményvezető
Határidő: 2015. február 16.
b) GAMESZ alapító okiratának módosítása.
Előterjesztés: Verbói Gábor polgármester
( a módosító okirat a jegyzőkönyv melléklete )
A polgármester a módosító okirat kiegészítéseként elmondja, hogy a módosításra több okból is
szükség van. Egyrészt az intézmény nevének már tartalmaznia kell a települését is, tehát az új név:
Nógrádmegyeri GAMESZ lesz.
A másik, hogy a művelődési házat önálló szervezeti egységként javasolja szerepeltetni, a könnyebb
elkülöníthetőség végett. A harmadik változás a vezető tekintetében van: egy vezető vezetné az
intézményt, nem kettő – pénzügy és műszak – mint eddig. Nem utolsó sorban pedig a jogszabályi
változások átvezetése is szükséges.
Mivel hozzászólás nincs az előterjesztéshez és a kiegészítéshez ezért a polgármester szavazásra
bocsátja a módosító okiratot és az alapító okiratot.
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A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2015. (II.10.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a Gazdasági- Műszaki- Ellátó- és
Szolgáltató Szervezet Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést
és az Alapító okiratot, a módosító okiratot, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt Alapító okiratot – a melléklet szerint – jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. február 18.
Felelős: Verbói Gábor József polgármester
Dr. Verbói Mária jegyző
c) GAMESZ és Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester az előző napirendhez kapcsolódóan javasolja a szervezeti és működési szabályzatok
jóváhagyását.
Mivel hozzászólás nincs az előterjesztéshez és a kiegészítéshez ezért a polgármester szavazásra
bocsátja a módosító okiratot és az alapító okiratot.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2015. (II.10.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a Gazdasági- Műszaki- Ellátó- és
Szolgáltató Szervezet, valamint a Művelődési Ház Szervezeti és
Működési Szabályzatát és mindkettőt jóváhagyja a melléklet szerint.

d) Nógrádmegyer Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
Mivel hozzászólás nincs ezért a polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2015. (II. 10.) határozata
A Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §
(2) bekezdése értelmében a Nógrádmegyer Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
2012. augusztus 15. napján kötött, a 37/2012.(VII.13.) határozatával jóváhagyott
A 6/2014. (II.3.) önkormányzati határozattal módosított együttműködési
megállapodást felülvizsgálta azt hatályon kívül helyezi és a melléklet szerinti
megállapodást jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Verbói Gábor polgármester

e) Vagyonnyilatkozat Kezelő Bizottságban tag-változás
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Vagyonnyilatkozat Kezelő Bizottságba
tagként megválasztott dr. Pálmai Kálmán, miután ő egyben az alpolgármester is, nem lehet a
továbbiakban a bizottság tagja. Helyette javasolja megválasztani Géczi László képviselőt.
Géczi László a megbízást elfogadja. A Képviselő-testület őt nem zárja ki a szavazásból.
Mivel 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
9/2015. (II.10.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület a Vagyonnyilatkozat Kezelő Bizottság tagjává
Dr. Pálmai Kálmán alpolgármester helyett Géczi László képviselőt választja meg.
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dr. Verbói Mária jegyző
f) A polgármester 2015. évi szabadságolási terve.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX törvény 225/C § rendelkezéséről, mely szerint „ A főállású polgármester évi huszonöt
munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. A polgármester
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előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának
ütemezését. „
A polgármester ismerteti a 2015. évre vonatkozó tervezett szabadság-ütemtervét, és kéri annak
jóváhagyását.
Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a szabadságolási tervét.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2015. (II. 10.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a polgármester 2015. évre vonatkozó
Szabadságolási ütemtervéről szóló előterjesztést és a közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX törvény 225/C §-a alapján Verbói Gábor
polgármester 2015. évi szabadságának ütemezését a melléklet szerint
jóváhagyja.
Felkéri a jegyzőt a polgármester szabadságának nyilvántartására, és
a nyilvántartás kezelésére.
Határidő: folyamatosan
Felelős: Dr. Verbói Mária jegyző
Egyebeken belül a polgármester tájékoztatást ad a következőkről:
- elnyert pályázati támogatásunk van az óvodai nyílászárók cseréjére, melyet az óvoda nyári
zárva tartása alatt tervezünk megvalósítani,
- szintén megkaptuk a támogatási értesítést az óvoda és iskola épületének napelemekkel való
felszerelésére, a támogatói okirat aláírása folyamatban van,
- befejeződött a szeméttelep rekultivációja ami örvendetes, viszont jelentősen megnőtt a
külterületen illegálisan lerakott szemét,
- a szociális ellátásokban lényeges változások következnek be március 1-től, a
munkanélküliekkel kapcsolatos eljárások a járási hivatalok hatáskörébe fognak kerülni
A polgármester javasolja ezért a helyi újság kiadását, hogy a lakosság időben értesülhessen a
változásokról.
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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