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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 31-én  

  15.00 órakor megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:  Bangó János   képviselő 

  Gáspár László                         képviselő 

  Géczi László    képviselő 

Dr. Pálmai Kálmán  alpolgármester 

Szűcs János    képviselő 

  

Távolmaradó:  Verbói Gábor polgármester  Rácz Béla képviselő. 

 

Tanácskozási joggal:     

                       Minden napirendnél:  dr. Verbói Mária   jegyző 

 

A polgármester távollétében dr. Pálmai Kálmán alpolgármester vezeti a képviselő-testület ülését. 

Köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 

megválasztott hat képviselő-testületi öt fő jelen van, így a tanácskozás határozatképes.    

 

Az alpolgármester ezután előterjeszti napirendi javaslatát.  

 

1.)  Zajvédelemről szóló helyi rendelet megalkotása. 

      Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

2.) 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása. 

     Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

3.) Tájékoztató a Virágsziget Szociális Társulás működéséről 

      Előterjesztő: Verbói Gábor a társulás elnöke 

 

4.) Egyebek 

     a) talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása. 

     b) Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás  

         Társulási Megállapodás módosítása 

     c) „Kismegyer” egyéb belterületté nyilvánítása. 

     d) aktuális kérdések  

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A  képviselő-testület az előterjesztett napirendeket egyhangúlag elfogadja. 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1.) Zajvédelemről szóló helyi rendelet megalkotása. 

     Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

    ( az előterjesztés és a rendelet tervezete a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

Az alpolgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést és a rendelet tervezetét minden képviselő 

kézhez kapta. A tervezethez képest némi változást javasol, ezeket a képviselők kézhez kapják. 

Kéri a képviselőket, hogy mondják el észrevételüket, javaslatukat.   
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Hozzászólások: 

 

Géczi László  javasolja, hogy a településen hirdető, terméket reklámozó autók vezetőinek adjuk a 

kezébe a rendelkezést, miheztartást végett.  

 

Mivel más hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a módosított tervezetet. 

  

A Képviselő-testület egyhangú – 5igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:  

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

7/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete 

 

a zajvédelem helyi szabályairól. 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

2.) 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása. 

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

         ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

Az alpolgármester javaslatot tesz a közbeszerzési szabályzat elfogadására is. Az erről szóló 

előterjesztést a képviselők kézhez kapták. 

 

Mivel más hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a 2016. évi közbeszerzési 

tervet és a közbeszerzési szabályzat tervezetét. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatokat hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

20/2016. (III.31.) önkormányzati határozata 

   

1.)  Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete    

   az  Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét   – a határozat melléklete    

   szerint – elfogadja. 

 

 2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a közbeszerzési tervnek -  a  

             Közbeszerzési Hatóság által működtetett Központi Adatbázisban történő –   

             közzétételéről gondoskodjon.  

 

  Határidő: azonnal 

  Felelős:   jegyző 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

21/2016. (III.31.) önkormányzati határozata 

   

A Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat közbeszerzési szabályzatáról szóló 

előterjesztést és a szabályzatot  - a melléklet szerint - elfogadja. 
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3.) Tájékoztató a Virágsziget Szociális Társulás működéséről. 

    Előterjesztő:  Verbói Gábor a társulás elnöke  

    ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

Az alpolgármester jelzi, hogy az előterjesztést a képviselők kézhez kapták. Amennyiben kérdés vagy 

észrevétel van az előterjesztéssel kapcsolatban azt tegyék meg, és azt a társulás elnöke írásban 

válaszolja meg. 

 

Mivel  hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

22/2016. (III.31.) önkormányzati határozata 

   

  A Képviselő-testület megtárgyalta a Virágsziget Szociális Társulás 

Tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadja. 

 

 

4.) Egyebek  

a) A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

                   Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

                  ( az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

 

Mivel hozzászólás nincs ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete 

 

a talajterhelési díjról szóló 

a 11/2015. (VI. 22.) önkormányzati rendelettel módosított 

22/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

 

 

        b) Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás  

            és SZMSZ módosítás jóváhagyása.  

            Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

             ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

Mivel hozzászólás nincs ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. 
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A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatokat hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

23/2016. (III. 31.) önkormányzati határozata 

 

A Képviselő-testület, mint alapító, a Szécsény Térsége Humánszolgáltató 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a határozat 

melléklete szerint jóváhagyja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás 

módosításának, és az egységes szerkezetbe foglalt szövegének aláírására. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Verbói Gábor polgármester 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

24/2016. (III.31.) önkormányzati határozata 

 

A Képviselő-testület, a Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó 

Társulás szervezeti és működési szabályzatának módosítását a határozat melléklete 

szerint elfogadja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szervezeti és működési 

szabályzat módosításának, és az egységes szerkezetbe foglalt szövegének aláírására. 

  

       Határidő: azonnal 

       Felelős:   Verbói Gábor polgármester 

 

 

       c) „Kismegyer „ egyéb belterületté nyilvánítása. 

            Előterjesztő: dr. Verbói Mária jegyző  

 

A jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet a tanyagondnoki szolgálat létrehozásával kapcsolatos 

problémákról. Az egyik probléma, hogy az ellátni kívánt területrész a KSH nyilvántartása szerint 

központi belterülethez tartozik, viszont az engedélyhez egyéb belterületként kellene, hogy szerepeljen.  

Ezért kéri a képviselő-testületet, hogy a településnek az Arany János úttól Magyargéc felé eső részét – 

Mikszáth út, Dobó út, Petőfi út 213-tól 237-ig, Petőfi út 168-tól 204-ig – nyilvánítsa egyéb 

belterületté. Ennek a falurésznek a központi belterülettől való távolsága másfél kilométer. Az ott élő 

emberek – különösen az idősek – csak autóbusszal képesek eljutni a településközpontban lévő 

szolgáltatások – orvosi rendelő, gyógyszertár, élelmiszer bolt, templom….stb – igénybevételéhez. 

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Pálmai Kálmán egyetért az elhangzott javaslattal, valóban szükség lenne a tanyagondnoki 

szolgálatra és ha ehhez szükséges az egyéb belterületté nyilvánítás, akkor támogatja. 

 

Mivel más hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést.  

 

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

25/2016. (III. 31.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta „Kismegyer” településrésznek  

egyéb belterületté való nyilvánításáról szóló előterjesztést és az alábbiak  

szerint dönt: 

 

1.) „ Kismegyer” – Arany János út, Mikszáth út, Dobó út, Petőfi út 168-204-ig 

               Petőfi út 213-237-ig –  településrészt egyéb belterületté nyilvánítja. 

  

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

     megtételére. 

    

   Határidő: azonnal  

   Felelős:    Dr. Verbói Mária jegyző 

 

       d) Intézményi térítési díjakról szóló helyi rendelet módosítása. 

           Előterjesztő: dr. Pálmai Kálmán alpolgármester 

          

Az alpolgármester javasolja az étkezési nyersanyag-költségek, és intézményi térítési díjak 

megállapításáról szóló helyi rendelet módosítását, mégpedig a szünidei étkeztetésben résztvevő 

gyermekek ellátása érdekében. A bölcsődés korú gyermekek számára is szükséges meghatározni az 

ebéd nyersanyag normáját. Javaslata: ugyanannyi legyen, mint az óvodás gyermekeké. 

  

A képviselők elfogadják a javaslatot. 

 

Mivel hozzászólás nincs, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

9/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete 

 

az étkezési nyersanyag-költségek, és intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 

a 1/2016. (II.15.),  16/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított, 

1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

 

A képviselő-testület a továbbiakban hatósági ügyeket tárgyal, ezért zárt ülésen folytatja munkáját. 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

 

K.m.f. 

 

 

Dr. Pálmai Kálmán           dr. Verbói Mária 

     alpolgármester               jegyző 


