Nógrádmegyer Községi Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésének

Jegyzőkönyve
( 2015. április 16.)
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Jegyzőkönyv
Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án
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
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 öt fő jelen van, 1 fő igazoltan van távol, így a
tanácskozás határozatképes.
Előterjeszti napirendi javaslatát:
1.) Az önkormányzat 2015-2019. időszakra vonatkozó gazdasági programja.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
2.) Egyebek
a.) Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda óvodavezetői pályázatának kiírása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
b.) Tájékoztatás pályázati lehetőségekről
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
c.) Aktuális kérdések
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A képviselő-testület az előterjesztett napirendeket más javaslat megtétele nélkül egyhangúlag
elfogadja.
Napirendek tárgyalása
1.) Az önkormányzat 2015-2019. időszakra vonatkozó gazdasági programja.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
A polgármester ismerteti Rácz Béla képviselő írásban tett kiegészítését, melyet elektronikus formában
már olvashattak.
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Hozzászólások:
Dr. Pálmai Kálmán véleménye szerint, ha itt lenne Rácz Béla képviselő, meg lehetne vitatni a
kiegészítéseit, konkrétan a helyi vállalkozók alkalmazására gondol. A helyi vállalkozó alkalmazása
akkor jöhet szóba, ha rendelkezik azokkal a személyi- tárgyi- pénzügyi feltételekkel, szakmai
ismeretekkel, amelyek egy-egy munka elvégzéséhez szükségesek.
Gáspár László úgy látja, hogy a polgármester az elképzeléseket ismerteti, természetesen minden pénz
függvénye, legfőképpen pályázati pénzre van szükség. Azt előre nem lehet tudni, hogy mikor milyen
fejlesztésre adódik pályázati lehetőség.
Szűcs János a brikettgyártás tervével kapcsolatban elmondja, hogy az ő vállalkozását is megkeresték
ebben a témában, de a településünkön és a szomszédos faluban is van olyan vállalkozó aki ezzel
foglalkozik. Véleménye szerint a piac nem bír el még egy ugyanilyen vállalkozást.
Verbói Gábor polgármester elmondja, hogy a pályázatok figyelése, benyújtása folyamatos. Már
folyamatban lévő projektjeink: az óvoda, iskola épületére napelemek felszerelése, az óvoda épületén a
nyílászárók cseréje, szabadtéri színpad építése, mezőgazdasági növénytermesztés, földutak
rendbetétele. Az idősek otthona férőhely bővítésére, valamint a belvízrendezésre is benyújtottuk a
pályázatunkat.
A gazdasági programban elsősorban azokat az elképzeléseket szerepeltettük, amelyek az
elkövetkezendő időszakban várhatóan megvalósításra kerülhetnek. Azt sajnos nem tudjuk szerepeltetni
hogy melyiket milyen konkrét pályázati forrás igénybevételével tervezzük, mert nincs információ erre
vonatkozóan.
Új adónem bevezetésére január 1. napjával kerülhet sor, ha ebben gondolkodik a testület, és a döntés
meghozatalát legkésőbb november végéig meg kell hozni.
Mivel más hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a gazdasági program tervezetét
az elhangzott kiegészítésekkel, javaslatokkal.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
27/2015. (IV.16.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat 2015.-2019.
közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjától szóló előterjesztést.
A gazdasági programot a melléklet szerint jóváhagyja, e l f o g a d j a.

2.) Egyebek
a.) Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda óvodavezetői pályázatának kiírása.
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
28/2015.(IV.16..) önkormányzati határozata
A Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda vezetői
pályázatával kapcsolatos előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:
1) a Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda vezetői beosztásának ellátására pályázatot ír ki,
az alábbi feltételekkel:
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Vezetői megbízás időtartama: vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
Munkavégzés helye: 3132. Nógrádmegyer, Óvoda út 4.
Feladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az intézmény
irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladatok
ellátása.
Illetmények és juttatások: az illetményekre és juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: - magyar állampolgárság, főiskola, óvodapedagógus büntetlen
előélet, - legalább 3-5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat, a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67 §-ában meghatározott felsőfokú
iskolai végzettség és szakképzettség, vagyon- nyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának
vállalása
Pályázathoz mellékelni kell: vezetői program, szakmai önéletrajz, szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, nyilatkozat arról, hogy a pályázati
eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhessék, személyes adatait a
pályázattal kapcsolatban kezeljék, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 15 .
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2015. augusztus 16.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A 326/2013. (VIII.30.) Korm.
rendelet szerinti véleményezést és a pályázók meghallgatását követően Nógrádmegyer
Község Önkormányzat Képviselő testülete dönt
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 31.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt az újabb pályázati eljárás lefolytatására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dr. Verbói Mária jegyző
b) Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás tagsága.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a Szob Város Önkormányzata polgármesterének
megkereséséről, mely szerint a– melynek Nógrádmegyer település is tagja – évek óta nem végez
érdemi munkát, ezért a tag-önkormányzatoknak dönteniük kell arról, hogy maradnak-e tagjai a
társulásnak, vagy kilépnek a társulásból.
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A polgármester javasolja a társulásból való kilépést, hiszen a társulás nem folytat semmilyen
tevékenységet.
Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
29/2015. (IV.16.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a Duna-Ipoly Önkormányzati
Területfejlesztési Program Társulásban való részvételről szóló
Polgármesteri előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Nógrádmegyer Község Önkormányzata a Duna-Ipoly Önkormányzati
Területfejlesztési Program Társulásnak nem kíván tagja lenni, a tagsági
jogviszonyát felmondja,
2. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Verbói Gábor polgármester
c.) Önkormányzat számlavezetése.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
Hozzászólások:
Dr. Pálmai Kálmán elmondja, hogy a vállalkozása számláját is az OTP-nél vezeti, jók a tapasztalatai.
Géczi László szintén jó tapasztalatokkal rendelkezik az OTP-t illetően, támogatja a polgármester
javaslatát.
Ezt követően a polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
30/2015. (IV.16.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat számlavezetéséről szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
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1. A Képviselő-testület 2015. április 30. napi hatállyal felmondja a Szécsény és
Környéke Takarékszövetkezet ( 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. ) mint
Nógrádmegyeri Község Önkormányzata számlavezető hitelintézetével fennálló
bankszámlaszerződését az alszámlákra kiterjedő hatállyal.
Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának 16.3.1.
pontjában a felmondási idő 30 nap. A számlavezetés 2015. május 31. napjával
szűnik meg.
2. a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy írja alá a Szécsény
és Környéke Takarékszövetkezet szerződésének felmondását és azt
legkésőbb 2015. április 29. napjáig juttassa el a takarékszövetkezet címére.
3. A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény
( Áht) 84 §. (1) bekezdése alapján Nógrádmegyer Község Önkormányzata
és intézményei számlavezető hitelintézetéül 2015. június 1 napi hatállyal az
OTP Bank Nyrt –t - Közép-magyarországi Régió Salgótarjáni Igazgatóság –
választja.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kösse meg a
bankszámlaszerződést az alszámlákra kiterjedő hatállyal az OTP Nyrt-vel.
5. A Képviselő-testület az Áht 84 § (3) bekezdése alapján kötelei az
önkormányzati intézmények vezetőit az 1.) pontban megjelölt hitelintézettel fennálló bankszámlaszerződés felmondására, illetve a 3.) pontban megjelölt pénzintézettel a bankszámlaszerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Verbói Gábor polgármester
d.) Papkút major címregiszterben való rögzítése.
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 határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
32/2015. (IV.16.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a nógrádmegyeri Papkút major
címnyilvántartásba való felvételéről szóló előterjesztést és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Képviselő-testület elrendeli a nógrádmegyeri ingatlan-nyilvántartásban
0120/1 helyrajzi számú , Papkútmajor 1. külterületi lakott hely
címnyilvántartásba való felvételét.
2.) Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő. haladéktalanul
Felelős: dr. Verbói Mária jegyző
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Egyebek napirenden belül a polgármester rövid tájékoztatást ad az április 12-én megtartott roma nap
rendezvényről.
A képviselők részéről hozzászólás, észrevétel nincs, ezért a polgármester megköszöni a részvételt és az
ülést 17.45 órakor bezárja.

K.m.f.

Verbói Gábor
polgármester

dr. Verbói Mária
jegyző
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