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Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 27 -én  

  15.00 órakor megtartott üléséről. 

 

 

Jelen vannak:  Bangó János    képviselő 

Gáspár László                        képviselő 

  Géczi László    képviselő 

Dr. Pálmai Kálmán  alpolgármester 

Szűcs János    képviselő 

 

Verbói Gábor                         polgármester 

 

Távolmaradó képviselő:  Rácz Béla  

  

Tanácskozási joggal:    Géczi Lászlóné       aljegyző ( a jegyző helyettesítésére )  

 

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.    

 

A polgármester előterjeszti napirendi javaslatát.  
 

1.) Virágsziget Szociális Társulás 2016. évi költségvetési beszámolójának jóváhagyása.   

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

2.) GAMESZ vezető megbízása. . 

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

3.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata  

      Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

4.)  Egyebek 

     a) Aktuális kérdések. 

         Előterjesztő.  Verbói Gábor polgármester 

 

                             

A  képviselő-testület az előterjesztett napirendet – más javaslat megtétele nélkül – egyhangúlag  

elfogadja. 

 

Napirendek tárgyalása 

 

 

1.) Virágsziget Szociális Társulás 2016. évi költségvetési beszámolójának jóváhagyása.   

     Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 
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A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a Virágsziget Szociális társulás 2016. évi 

költségvetési beszámolójáról, arról, hogy a beszámolót a Társulási Tanács elfogadta. A társulásban 

résztvevő önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyására is szükség van. 

 

Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

38/2017. (VII.27.) önkormányzati  határozata  

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a Virágsziget Szociális Társulás 

   2016. évi költségvetési beszámolójáról szóló előterjesztést és a zárszámadást a  

   melléklet szerint jóváhagyja. 

 

 

2.) GAMESZ vezető megbízása.   

     Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

      

A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Nógrádmegyeri Gamesz vezetője – Szép 

Tünde Anna – felmondott, más munkahelyet talált és augusztus 1. napjával elmegy. 

A pályázati kiírásra egyetlen pályázat érkezett, de a pályázó visszalépett. Ezért más megoldást kell 

keresni, hiszen az intézmény nem maradhat vezető nélkül. Természetesen az állás újra meghirdetésre 

kerül, de kevés az esély arra, hogy jelentkező legyen. 

Javasolja, hogy a jelenlegi alkalmazottak közül bízzon meg egy személyt a testület, legalább egy éves 

időtartamra. A polgármester Repcsákné Sándor Adélt javasolja, aki kellő határozottsággal, 

tapasztalattal rendelkezik. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a polgármester javaslatát és  – 6 igen – szavazattal az 

alábbi határozatot hozza.  

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

39/2017. (VII. 27.) önkormányzati határozata 

  

A Képviselő-testület megtárgyalta a Nógrádmegyeri GAMESZ vezetői 

álláshelyére kiírt pályázatról szóló polgármesteri előterjesztést és az 

alábbi döntés hozza: 

 

- A meghirdetett állásra egy pályázat érkezett, de a pályázó visszalépett. Ezért 

a képviselő-testület a Nógrádmegyeri GAMESZ vezetésével Repcsákné 

Sándor Adélt bízza meg, 2017. augusztus 1. napjától 2018. július 31. napjáig 

terjedő időre. 

 

A vezető bruttó bérét 186.000.-Ft-ban állapítja meg.  

 

- A Nógrádmegyeri GAMESZ vezetői munkakör betöltésére újabb pályázatot 

hirdet meg.  
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- Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

   Határidő:  haladéktalanul  

   Felelős:   Verbói Gábor polgármester 

 

 

3.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata  

      Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

      

A polgármester emlékezteti a képviselőket arra, hogy a májusi ülésen módosításra került a HEP. A 

mostani ülés előtt mindenki kézhez kapta, megtehette javaslatait, észrevételeit. Rácz Béla képviselő úr 

emailben küldte el észrevételeit – szintén minden képviselő megkapta.  

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Pálmai Kálmán véleménye szerint Rácz Béla képviselő úr kiegészítései, okos, előrevivő javaslatok, 

csak a „Hogyan” és „ Miből” kérdésekre nem adják meg a választ. Mégis azt javasolja, hogy  a HEP-

be kerüljenek be a javaslatok, bár a képviselők és a helyben tevékenykedők nap mint nap azon 

dolgozunk, hogy megvalósítsuk, hogy a falunak jobb legyen. Ehhez viszont az szükséges, hogy itt 

helyben, a faluban tegyünk minden nap az itt élők sorsának jobbításáért. 

 

Verbói Gábor polgármester elmondja, hogy az EFOP- 1.6.2. – szegregátumok felszámolása – pályázati 

kiírásra még nem nyújtottuk be a pályázatot, mert a meghatározott feltételeket nem tudtuk volna 

teljesíteni. Az előkészítésen dolgozunk, mert várhatóan újra ki fogják írni, egyszerűbb feltételekkel. 

 

Mivel más hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

40/2017. (VII. 27.) önkormányzati határozata 
   

A Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi Esélyegyenlőségi Program  

felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, és a felülvizsgálat HEP-et a melléklet szerint 

jóváhagyja. 

 

  Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

  Határidő:  2017. augusztus  

  Felelős:     Verbói Gábor polgármester 

 

 

4.) Egyebek  

     a) 2017- évi szociális tüzelőanyag igénylés. 

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

     

A polgármester ismerteti a belügyminiszter pályázati kiírását a települési önkormányzatok szociális 

célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásról. Nógrádmegyer az előzetes számítások szerint 



 5 

maximum 300 m3 tüzelőanyagra pályázhat. Javasolja, hogy nyújtsuk be igényünket a 300 m3 

tüzelőanyagra, konkrétan tüzifára. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag támogatja a polgármester javaslatát, és egyhangú – 6 igen – 

szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

41/2017. (VII. 27.) önkormányzati határozata 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó  támogatására meghirdetett Pályázati kiírásról 

szóló polgármesteri előterjesztést és úgy határoz, hogy 

 

1. Benyújtja pályázatát a Pályázati kiírás 5. a) pontja szerinti  támogatásra,    

    kemény lombos fafajta megvásárlására, összesen 300 m3 mennyiségre.  

 

2. Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tüzifában részesülőtől  

    ellenszolgáltatást nem kér, illetve a szociális rászorultság és a 2017. évi  

    igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő  

    10. napon hatálybalépő – rendeletben szabályozza.  

 

3. Az önkormányzat költségvetése terhére biztosítja a tüzifa szállításából  

    származó szállítási  költség fedezetét. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

 Határidő: 2017. augusztus 25.  

 Felelős:   Verbói Gábor polgármester 

 

 

       b) Nógrádmegyeri takarékszövetkezeti kirendeltség épületének értékesítése. 

           Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester ismerteti a Centrál Takarék Szövetkezet 2017. június 16-án érkezett levelét, melyben 

értesítenek, hogy a településen lévő kirendeltséget június 30. napján bezárják. A polgármester 

véleménye szerint kicsit megkéstek a tájékoztatással, annál inkább mert minden szociális ellátást, 

közfoglalkoztatotti bért az érintettek takarékszövetkezetnél lévő számlájára utaltuk, és itt helyben 

vehették fel a pénzüket. Ez okoz majd némi feszültséget a településen.  

Az is a témához kapcsolódik, hogy anno a községi tanács takarékszövetkezet építésére adta a telket, 

ezért nem adta el, csak az épület felépítését engedélyezte.  

 

Az épületet értékesíteni szeretnék, tudomásunkra jutott, hogy már meg is hirdették. Ezért írtunk egy 

levelet a Centrál Takarék Szövetkezetnek, hogy szíveskedjenek irányárat közölni, hiszen az altalaj az 

önkormányzat tulajdonosa, csak a rajta lévő épület a szövetkezeté. 

A levél szerint az irányár három millió forint. Ennyi pénze az önkormányzatnak nincs.  

 

Véleménye szerint értékbecslővel fel kellene értékeltetni az épület forgalmi értékét, és azután lehetne 

tárgyalni a vételről.  
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Hozzászólások: 

 

Dr. Pálmai Kálmán véleménye szerint is jó volna tudni egy hivatalos értékbecslési adatot és annak 

ismeretében tárgyalni tovább. Javasolja továbbá, hogy a Centrál Takarék Szövetkezet figyelmét hívjuk 

fel arra a tényre, hogy annak idején a községi tanács csak és kizárólag takarékszövetkezet 

működéséhez adta a telket. 

 

Mivel más hozzászólás nincs ezért a polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot. 

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

42/2017. (VII. 27.) önkormányzati határozata 

 

  A Képviselő-testület megtárgyalta a Centrál Takarék Szövetkezet Nógrádmegyeri 

  Kirendeltség épületének értékesítéséről szóló előterjesztést és az alábbiak szerint 

  határoz: 

 

1) A Centrál Takarék Szövetkezet által megjelölt irányárat nem fogadja el. Az épületet 

értékbecslővel felértékelteti, mely értékbecslés ismeretében további tárgyalást 

kezdeményez. 

2) Leszögezi, hogy a Községi Közös Tanács által meghozott döntés értelmében 

továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy az épületben takarékszövetkezet működjön, 

kivéve ha az, az  önkormányzat tulajdonába visszakerül.  

3) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:     Verbói Gábor polgármester 

 

      c) Szociális szolgáltatások fenntartói jogának átadása. 

          Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester emlékezteti a képviselő-testületet arra, hogy korábban szó volt a Nógrádmegyeri 

Virágsziget Szociális Központ fenntartói jogának átadásáról. Az intézmény jelenleg a Virágsziget 

Szociális Társulás fenntartásában működik, Nógrádmegyerben a székhely intézmény, Rimócon és 

Endrefalván pedig a telephely intézményei. Mindkét polgármestertől megkapta a felhatalmazást a Váci 

Egyházmegyével való tárgyalásra.  

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős  

Államtitkárságra augusztus 15-ig lehet benyújtani az egyedi befogadási kérelmeket. Az előzetes 

tárgyalások alapján együttes kérelmet nyújtana be a társulás és a Váci Egyházmegye Szamaritánus 

Szolgálat Intézményfenntartó Központ – amely a későbbi fenntartó lenne. Kérelmünket a Váci 

Egyházmegye képviseletében dr. Beer Miklós megyéspüspök és Balla Mihály országgyűlési képviselő 

is támogatja.  

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Pálmai Kálmán véleménye szerint minden lehetőséget meg kell próbálni az intézmény 

fenntarthatóságának érdekében. Az intézmény hírnevet szerzett nem csupán a környező településeken 
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hanem az egész megyében. A gondozók lelkiismeretesen, hozzáértéssel gondozzák az időseket, kár 

volna ha bármi akadályozná a további működésüket.  

 

Szűcs János egyetért az alpolgármesterrel és támogatja a kérelem benyújtását, illetve a társulási tanács 

döntésének megerősítését. 

 

Mivel más hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

43/2017. (VII. 27.) önkormányzati határozata 

 

  A Képviselő-testület megtárgyalta a Nógrádmegyeri Virágsziget Szociális  

  Központ fenntartó-váltásáról, az egyedi befogadási kérelem benyújtásáról 

  szóló előterjesztést és az alábbiak szerint dönt. 

 

1) A Virágsziget Szociális Társulás fenntartásában működő Nógrádmegyeri 

Virágsziget Szociális Központ ( 3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 139. ) és telephelyei: 

Rimóci Gondozási Központ (3177 Rimóc, Hunyadi út 9.) Endrefalvai 

Alapszolgáltatási Központ (3165 Endrefalva, Béke út 13) fenntartói joga a Váci 

Egyházmegye Szamaritánus szolgálat Intézményfenntartó Központhoz átkerüljön, 

illetve az EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkóztatásáért Felelős 

Államtitkárságához a szolgáltatások befogadására irányuló kérelem benyújtásra 

kerüljön – támogatja.  

 

2) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:     Verbói Gábor polgármester 

 

      d) Népkonyha létrehozása. 

          Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester elmondja, hogy a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó 

Központtal szoros kapcsolat alakult ki az utóbbi időben. A bölcsőde fenntartását is ők vállalták, és az 

előző napirendben tárgyaltak alapján a szociális szolgáltató hálózat fenntartásában is szerepet 

vállalnak. Több településen működik szintén a Váci Egyházmegye közreműködésével a népkonyha 

szolgáltatás. Véleménye szerint a településünkön is érdemes lenne elindítani a népkonyhát, hiszen van 

pár olyan ember, aki semmiféle jövedelemmel nem rendelkezik, vagy olyan alacsony a jövedelme, 

hogy a napi egyszeri meleg étkezését nem tudja megoldani. Nekik nagyon nagy segítséget jelenthetne 

ez a szolgáltatás. A rászorultak körének kidolgozása, illetve a szociális rendeletünkbe való beépítése a 

következő képviselő-testületi ülésre elkészülhet, ha ilyen jellegű döntés születik. 

A szolgáltatás elindításához egy helyet kell biztosítani, ahol az étel kiosztása megtörténhet, illetve egy 

mély mosogatóra, illemhelyre és kézmosóra van még szükség. Javaslata: a Petőfi út 68. szám alatti 

ingatlan erre a célra alkalmas lehet. 

 

Hozzászólások: 

 

Bangó János egyetért a polgármester javaslatával, szükség lenne erre a szolgáltatásra. 
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Gáspár László szintén támogatja az ötletet, a konyha kapacitásába még belefér az egytál ételek 

elkészítése. 

 

Mivel más hozzászólás nincs ezért a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

44/2017. (VII. 27.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a népkonyha létrehozásáról szóló  

   előterjesztést és az alábbi döntést hozza:  

 

1) A népkonyha szolgáltatás megvalósítását támogatja, melyhez az 

önkormányzat tulajdonában lévő, Nógrádmegyer, Petőfi út 68. 

szám alatti ingatlanban helyet biztosít. 

 

   2.) Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések  

     megtételére, a szociális rendelet tervezet elkészítésére.  

 

   Határidő: értelemszerűen 

   Felelős:    Verbói Gábor polgármester 

                                              Dr. László Tünde  jegyző 

 

 

          e) Művelődési ház teremhasználati díjáról szóló rendelet módosítása. 

              Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

              

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy egy születésnapi rendezvényre bérbe 

adtuk a Művelődési Ház termeit, ahol az ünneplők károkat okoztak. ( ajtókat törtek be, fűtőtesteket 

rongáltak meg, ….. ) Az rendben van, hogy a kaucióból rendezhetők a károk, de sajnos ugyanolyan 

felszereléseket már nem tudunk biztosítani, ami rontja az összképet és plusz problémákat okoz. 

Véleménye szerint a Művelődési házat a családi események közül csak lakodalom és halotti tor céljára 

adjuk bérbe.  

 

A képviselő-testület egyhangúlag támogatja a polgármester javaslatát, és egyhangú – 6 igen – 

szavazattal az alábbi rendeletet alkotja. 

 
Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

9/2017. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 

 

a Művelődési Ház teremhasználati díjáról szóló  

többször  módosított 

5/2006. (II.15.) rendelet módosításáról 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 
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f) A településfejlesztési, a településrendezési a településképi feladatokkal összefüggő partnerségi  

      egyeztetés szabályairól szóló rendelet tervezete. 

            Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

            ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetét. 

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

10/2017. (VII.31.) önkormányzati rendelete  

 

a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő 

partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

 

Egyebek napirenden belül a polgármester jelzi, hogy a konyha üzemeltetőjének biztosítania kell a 

diétás étkeztetést az idősek otthonában, hiszen azt szerződésben vállalta. Mivel a konyhát az 

önkormányzat adta át működtetésre, ezért az önkormányzat felelőssége is hogy figyelemmel kísérje a 

szolgáltatást és annak minőségét. Várhatóan emelkedni fog a diétás étkezésre szoruló idősek száma, 

ezért az étlapot elkészítésére olyan megoldást kellene választani, amely költségtakarékos, ötletes és 

hatékony.  

 

Dr. Pálmai Kálmán alpolgármester javasolja, hogy a konyha működtetője vegye fel a kapcsolatot a 

salgótarjáni kórház dietetikusával, hiszen ott is különböző diétánként készülnek az étlap-sorok és 

annak megfelelően az ételek. 

   

 

Mivel egyéb napirend, észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester megköszöni a részvételt és az 

ülést 17.50 órakor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

    Verbói Gábor                      dr. László Tünde 

     polgármester                                  jegyző 

 

 

 


