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Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án  

  15.00 órakor megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:  Bangó János   képviselő 

Gáspár László   képviselő 

Géczi László    képviselő 

Dr. Pálmai Kálmán  alpolgármester 

Rácz Béla   képviselő 

 

Verbói Gábor    polgármester  

  

Távolmaradó képviselő:  Szűcs János      

 

Tanácskozási joggal:         

   1. napirendnél:   Kissné Szita Mária pénzügyi főelőadó 

       Futó Enikő mb. Gamesz vezető 

minden napirendnél  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 öt fő jelen van, 1 fő igazoltan van távol,  így a 

tanácskozás határozatképes.  

 

Előterjeszti napirendi javaslatát, jelzi, hogy Rácz Béla képviselő az egyebeken belül két témát szeretne 

napirendre venni. 

  

1.) Nyersanyagnormák, térítési díjak megállapítása. 

Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

      2.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása.  

           Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

      3.) Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 

           Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

      4.) Egyebek 

           a.) Nógrádmegyer-Rimóc Szociális Társulás költségvetésének jóváhagyása 

                 Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

           b.) Tájékoztatás az aljegyzői állásra beérkezett pályázatokról 

                Előterjesztő: dr. Verbói Mária jegyző 

           c.) Aktuális kérdések 

                Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A képviselő-testület az előterjesztett napirendeket más javaslat megtétele nélkül egyhangúlag 

elfogadja. 
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Napirendek tárgyalása 

 

1.) Nyersanyagnormák, intézményi térítési díjak megállapítása. 

            Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester  

    ( a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

A polgármester ismerteti javaslatát, mely szerint a felnőtt ( munkahelyi, szociális és vendég ) 

étkeztetés nyersanyag költségét javasolja a kiadott rendelet tervezet szerint megállapítani.  

A nyersanyagnormákat ezen a területen 2012. évben állapította meg a testület, ezért tartja indokoltnak 

az emelést. 

A Virágsziget Szociális Központ bentlakásos ellátási ágában 81.000.-Ft/hó, 2.700.-Ft/nap intézményi 

térítési díj megállapítását javasolja. Ez az összeg a jogszabály szerinti önköltség számítás alapján 

megállapítható. 

 

Hozzászólások: 

 

Rácz Béla kérdezi, hogy a gyerekeket érinti-e az emelés ? 

 

Verbói Gábor polgármester válasza: nem 

 

Mivel más hozzászólás nincs a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja. 
 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 

1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 

 

az étkezési nyersanyag-költségek, és intézményi térítési díjak megállapításáról 

 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

 

 

2.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása.  

     Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

      ( a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete ) 

   

A polgármester emlékezteti a képviselőket az előző ülésen elhangzottakra. Az intézmények alaposan 

átnézték a költségvetésüket, de sajnos jelentős csökkenést nem tudtak elérni, hiszen az alapszinten való 

működést biztosítani kell. 

Elmondja továbbá azt is, hogy a Gamesz alkalmazásában lévő fizikai dolgozók közfoglalkoztatásba 

való átszervezését is meg kell fontolni.  

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Pálmai Kálmán kérdezi, hogy az átszervezéssel éri-e valamilyen hátrány ezeket az embereket ? 
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Verbói Gábor  polgármester válasza: régi dolgozókról van szó, remélhetőleg nem éri őket hátrány. 

 

Rácz Béla kérdezi, hogy hány százalékos a közfoglalkoztatás támogatása ? 

 

Verbói Gábor polgármester válasza: tizenöt fő foglalkoztatása esetén száz százalék, azután pedig 

fokozatosan csökken. 

 

Dr. Pálmai Kálmán jelzi, hogy a polgármester úr előző ülésen történt kérésének eleget téve, néhány 

költségvetést érintő ötletet, javaslatot hozott, ezek: 

 

1. Tudja, hogy új adót nem lehet kivetni, hiszen nincs kire. 

2. A rendelői takarító – aki közalkalmazott – nyugdíjba megy, helyette közfoglalkoztatott 

alkalmazását javasolja, megtakarítva ezzel néhány százezer forintot éves szinten. 

3. A bio kazánról jók a tapasztalati, ezért az apríték gyűjtését és feldolgozását továbbra is 

szorgalmazza, ez a fűtési költségnél szintén jelentős megtakarítást jelenthet. 

4. Mivel a költségvetés minuszos, ezért úgy gondolja, hogy a tiszteletdíjakat is csökkenteni 

lehetne. Az alapgondolat az, hogy ő mint alpolgármester sem kérte a kiemelt tiszteletdíjat, és a 

tavaly megállapítottnál ötezer forinttal kevesebb tiszteletdíjat javasol a képviselőknek. 

5. Olvasta a szociális rendelettel kapcsolatos előterjesztésben, hogy jelentősen változnak ( 

csökkennek )  a hatáskörök is, ezért a szociális bizottság tagjainak tiszteletdíját ülésenként 

javasolja meghatározni, az összeget nem érintve. 

 

Verbói Gábor megköszöni a javaslatot, és megkérdezi, hogy van-e további ötlet. 

 

Rácz Béla tudomása szerint májusban lesznek új pályázatok, fejlesztési is, folyamatosan figyelni kell. 

Az alpolgármester javaslatához hozzáfűzi, hogy amennyiben tényleg segít akkor támogatja. Ő 

Budapestről jár ide, költségtérítést nem kér amennyiben a tiszteletdíj fedezi az utazási költségét. 

 

Verbói Gábor elmondja, hogy a rendelői takarító legalább harminc éve áll alkalmazásban, és mivel 

mindenki megelégedésére dolgozott, a lányát javasolja a helyére természetesen közfoglalkoztatásban. 

Pályázatot folyamatosan nyújtunk be, ahová megfelelünk a kiírásnak. A kazánokról annyit, hogy az 

óvodai jól működik, a rendelőit kicsit át kell majd alakítani, mert jelenleg egy keringtető szivattyú van 

és az kevés. 

A tiszteletdíjról: valóban átalakulás alatt van az ellátórendszer, valóban csökkentené a hiányt ha a 

képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja csökkenne. 10 %-os csökkentést javasol a képviselői 

tiszteletdíjból a bizottságnál pedig egyetért az ülésenkénti díjazással. 

Az utiköltségről: a munkába járás költségére kilométerenként kilenc forint számolható el. A képviselő 

azonban más kategóriába tartozik.  

 

Géczi László elfogadja a tiszteletdíj csökkentést. 

 

Dr. Pálmai Kálmán fenntartja az előző javaslatát: ötezer forintos képviselői tiszteletdíj csökkentés és a 

bizottság ülésenkénti díjazása. 

 

A polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot: 

 

  Szavazás eredménye: 1 igen szavazat 

                                     6 nem szavazat, tehát a javaslat elvetve. 
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Verbói Gábor polgármester javaslata: kettőezer forintos képviselői tiszteletdíj csökkentés, tehát a 

havi tiszteletdíj bruttó 18.000.-Ft/hó/fő, és a bizottsági tagok ülésenkénti díjazása. 

 

A polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot: 

 

A Képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotja. 

 
Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 

9/2014.(10.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

  

A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy mivel a közös önkormányzati hivatal 

költségvetését mindként település önkormányzatának el kell fogadni, ezért először – a kiadott 

tervezetnek megfelelően – kéri a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 

elfogadását. 

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

11/2015. (II. 26.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a Rimóci Közös Önkormányzati 

   Hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló tervezetet és a költségvetést 

   a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

   Felhatalmazza a jegyzőt a költségvetés végrehajtására. 

 

   Határidő:  2015. december 31. 

   Felelős:    dr. Verbói Mária jegyző 

 

Ezt követően a polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

rendelet tervezetet. 

 

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

 
Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 

3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 
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3.) Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 

      Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

      ( az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete) 

 

A polgármester részletes magyarázatot ad a rendelet tervezetben foglalt lehetőségekre vonatkozóan.  

A képviselő-testület szakaszonként végigtárgyalja a tervezetet. 

A vélemények a rendelet szövegében tükröződnek. 

 

A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet. 

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete  

 

a szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

 

4.) Egyebek 

     a) Nógrádmegyer-Rimóc Szociális Társulás 2015. évi költségvetésének jóváhagyása. 

        Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester tájékoztatást ad a Társulás 2015. évi költségvetéséről, melyet a Társulási Tanács 

elfogadott. A társulásban résztvevő önkormányzatok jóváhagyása is szükséges. 

 

A polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést. 

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

12/2015. (II.26.) önkormányzati határozata 

 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta Nógrádmegyer-Rimóc Szociális 

   Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és a költségvetést 

   a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

 

    b.) Tájékoztatás az aljegyzői állásra beérkezett pályázatokról 

        Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselőket az aljegyzői állásra beérkezett pályázatokról. Határidőben 

kilenc pályázat érkezett, ebből egy nem felel meg a pályázati kiírásnak. Az aljegyző személyéről a 

rimóci polgármester dönt, természetesen figyelembe véve a nógrádmegyeri polgármester és a jegyző 

véleményét. A döntésről tájékoztatja majd a képviselő-testületet. 
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    c.) 2015. évi startmunka és közfoglalkoztatási programok. 

         Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy Képviselő-testület a 2014 évi start 

mezőgazdasági program eredményének figyelembe vételével döntsön a program 2015 évi önként 

vállalt önkormányzati feladatként való továbbfolytatásáról.  

Az önkormányzat pályázik a hosszú távú közfoglalkoztatási programra is, melyhez önerőt szükséges 

biztosítani. A saját forrás a szociális normatíva terhére biztosítható. 

 

A polgármester szavazásra bocsátja a 2015. évi start mezőgazdasági programról, és a hosszú távú 

közfoglalkoztatási programról szóló előterjesztést. 

 

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

 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének  

13/2015 (II. 26.) önkormányzati határozata 
 

Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a start mezőgazdasági mintaprogram 2015 évi 

közfoglalkoztatásáról szóló előterjesztést 

  

Képviselő-testület a 2014 évi start mezőgazdasági program 

eredményének figyelembe vételével határozott a program 2015 évi 

önként vállalt önkormányzati feladatként való továbbfolytatásáról.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mezőgazdasági 

mintaprogram lebonyolítása érdekében a szükséges intézkedések 

megtételére.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:    Verbói Gábor polgármester 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

14/2015 (II. 26.) önkormányzati határozata 
 

A  Képviselő-testület megtárgyalta a hosszú távú közfoglalkoztatási 

programról szóló előterjesztést és úgy határoz, hogy a programot  

megvalósítja és a szükséges saját forrást költségvetése terhére  

biztosítja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 

 

Határidő: folyamatosan 

Felelős:   Verbói Gábor polgármester 
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Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

15/2015 (II. 26.) önkormányzati határozata 
 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a 2015. évi közmunka programokról 

   szóló előterjesztést és úgy határoz, hogy a helyi sajátosságokra épülő 

   programot, a pályázatnak megfelelően megvalósítja. 

 

   Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: folyamatosan 

Felelős:   Verbói Gábor polgármester 

 
   
 

    d.) Rácz Béla képviselő előterjesztései 

                1) Nemzetközi roma nap ünnepség megszervezése 

                    ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

A polgármester elmondja, hogy az óvodában már korábban is volt roma-nap azon a helyi roma 

nemzetiségi önkormányzat elnöke és meghívott vendégek is részt vettek. A gyereket cigány meséket 

hallgattak, „cigánybodak” készült és a roma zászlót is megfestették. 

Jelzi azt is, hogy nem zárkózik el a felvetésétől, és a RNÖ iroda épületére javasolja elhelyezni a roma 

zászlót.  

 

Hozzászólások: 

 

Rácz Béla  tájékoztatja a képviselőket a roma zászló szimbólumáról, és kéri középületen való 

elhelyezését, amennyiben lehetséges. 

 

Verbói Gábor polgármester megkérdi, hogy az anyagi részt miből gondolja rendezni. 

 

Rácz Béla válasza: csak a Művelődési Ház helyisége kell, plusz gyerekek, pap, barátok zenélnek, 

kisebb jellegű, szűkebb rendezvény lesz. 

 

dr. Pálmai Kálmán  egyetért a felvetéssel, elmondja a saját tapasztalatát az előző majálisok 

szervezésével kapcsolatban: sok ember, sok munkája kell hozzá, sok szervezés, elhivatottság és ha 

meg van a brigád akkor működik a dolog.  

 

Rácz Béla:  beszélt már emberekkel erről, kiosztja a feladatokat. 

 

Bangó János véleménye szerint megoldható. 

 

        2) Tanoda pályázat és projekt előkészítése 

            ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 
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A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy miután megkapta az előterjesztést kicsit 

körbejárta a témát, és a környező településeken működő tanodákról is információt gyűjtött. Az 

önkormányzat annyiban résztvevője a programnak, hogy helyet biztosít bérleti díjért cserébe. 

 

Hozzászólások: 

 

Rácz Béla kiegészítésként elmondja, hogy az általános iskolában végzősök felkészítése,  a 

középiskolások bentmaradásának elősegítése, felkészítésük a cél. Egyfajta becsalogatást tervez 

számítógépes foglalkozásokkal, tánccal, zenével. 

 

Dr Pálmai Kálmán egyetért és jó ötletnek tartja az elképzelést, viszont megosztja azt a tapasztalatát, 

hogy sok gyerek inkább lógna akár a szülő átverésével is. Megfordítja a dolgot, véleménye szerint 

először meg kellene nézni, hogy van-e és ha igen hány érdeklődő a program iránt.  

 

Rácz Béla jelzi, hogy Budapesten van olyan roma alapítvány, amelyen keresztül pályázati pénzt 

lehetne szerezni a megvalósításhoz. 

 

Verbói Gábor polgármester szintén támogatja az elképzelést, és egyetért Dr. Pálmai Kálmán 

javaslatával, hogy egy igényfelmérésnek meg kell előznie még a pályázat benyújtását is. 

 

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

17.30 órakor bezárja. 
 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

  Verbói Gábor          dr. Verbói Mária 

  polgármester                          jegyző 


