Nógrádmegyer Községi Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésének

Jegyzőkönyve
( 2018. március 27. )
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Jegyzőkönyv
Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 27-én
15.00 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: Bangó János
Gáspár László
Géczi László
Dr. Pálmai Kálmán
Szűcs János

képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő

Távolmaradt: Rácz Béla képviselő, Verbói Gábor polgármester
Tanácskozási joggal: Minden napirendnél: Géczi Lászlóné

aljegyző ( a jegyző helyettesítésére)

A nyilvános ülésen résztvevő: dr. Verbói Mária
A polgármester távollétében az alpolgármester 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 napirend sürgősségére való tekintettel a képviselő-testület
összehívása telefonon történt.
Előterjeszti napirendi javaslatát.
1.) Díszpolgári cím alapítása.
Előterjesztő: dr. Pálmai Kálmán alpolgármester
A képviselő-testület az előterjesztett napirendeket – más javaslat megtétele nélkül – egyhangúlag
elfogadja.
Napirendek tárgyalása
1.) Díszpolgári cím alapítása.
Előterjesztő: dr. Pálmai Kálmán alpolgármester
( az előterjesztés és a javaslat a jegyzőkönyv melléklete )
Az alpolgármester elmondja, hogy a díszpolgári cím alapítását azért kezdeményezi, mert véleménye
szerint a polgármester az aki erre a címre elsőként méltó. Nincs a szécsényi járásban – sőt a
megyében az országban is kevés – olyan polgármester, aki a rendszerváltás óta folyamatosan a
települése élén áll. Verbói Gábor 1990 óta a falu polgármestere, a településen elért fejlesztések,
eredmények mind-mind az ő munkáját dicsérik.
Az előterjesztett rendelet-tervezetet javasolja elfogadni, illetve a címet Verbói Gábor
polgármesternek megítélni.
Hozzászólások:
Gáspár László egyetért az alpolgármester javaslatával, a polgármester valóban sokat tett a település
fejlődéséért.
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Szűcs János elmondja, hogy a környéken, sőt a megyében is kevés olyan polgármesterről tud, aki
folyamatosan – 1990. óta – a települése szolgálatában állna, ezért nagyon fontosnak tartja a
díszpolgári cím odaítélését.
A Képviselő-testület minden tagja egyetért az előterjesztéssel és a javaslattal és egyhangú – 5 igen –
szavazattal az alábbi rendeletet alkotja, és határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2018. (III. 28.) önkormányzati
rendelete
„A díszpolgárságról és a díszpolgári cím viseléséről.”
( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
25/2018. (III.27.) önkormányzati határozata
díszpolgári cím adományozásáról
A Képviselő-testület megtárgyalta a díszpolgári címre való felterjesztésről szóló
alpolgármesteri előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Képviselő-testület Verbói Gábor Józsefnek, Nógrádmegyer község
polgármesterének elsőként adományozza Nógrádmegyer Díszpolgára kitüntetést,
címet.
2.) A kitüntetett az előterjesztésben felsorolt indokok – mely a határozat mellékletét
képezi - alapján méltó a cím viselésére.
3.) A kitüntetés, és a vele járó arany gyűrű átadására a polgármester hatvanadik
születésnapja szolgáltat méltó ünnepet. Az átadásra, erre a célra meghirdetett,
ünnepélyes keretek között kerül sor.
4.) Felhatalmazza az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére, az
ünnepség lebonyolítására és a kitüntetés átadására.
Határidő: 2018. április 10.
Felelős: dr. Pálmai Kálmán alpolgármester
Mivel más napirend, hozzászólás, vélemény nincs, ezért az alpolgármester megköszöni a részvételt
és az ülést 16.20 órakor bezárja.
K.m.f.

dr. Pálmai Kálmán
alpolgármester

dr. László Tünde
jegyző
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