Nógrádmegyer Községi Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésének

Jegyzőkönyve
( 2016. május 26. )

1

Jegyzőkönyv
Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-án
15.00 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: Bangó János
Gáspár László
Géczi László
Dr. Pálmai Kálmán
Szűcs János

képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő

Verbói Gábor

polgármester

Távolmaradó: Rácz Béla képviselő.
Tanácskozási joggal:
Minden napirendnél: dr. Verbói Mária jegyző
A polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy a megválasztott hat képviselő közül öt fő jelen van, így a tanácskozás határozatképes. A
napirendek sürgősségére való tekintettel az ülés összehívása telefonon történt.
A polgármester ezután előterjeszti napirendi javaslatát.
1.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
2.) Az étkezési nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati
rendelet módosítása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
3.) Pályázat benyújtása
Előterjesztő: Dr. Verbói Mária jegyző
A képviselő-testület az előterjesztett napirendeket egyhangúlag elfogadja.
Napirendek tárgyalása
1.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
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A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a költségvetési rendelt módosításának indokairól.
Így: az önkormányzat több közfoglalkoztatási programot indított, amelyek lebonyolításához
megkaptuk támogatási előlegeket, ezért az előirányzatok is változnak.
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
12/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
5/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )
2.) Az étkezési nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak megállapításáról szóló
önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület a februári ülésén megállapított az idősek otthona
bentlakásos ellátás intézményi térítési díját havi 83 ezer forintban. A gyakorlatban azonban felmerült
az a probléma, hogy a napi térítési díj számításánál ( 30 nap az osztószám ) nem ad kerek számot.
Ezért indokolt volna a napi térítési díj megállapítása, 2765.-Ft-ban.
A képviselő-testület a javaslatot elfogadja.
Mivel hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot
A Képviselő-testület egyhangú –6 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
13/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete
az étkezési nyersanyag-költségek, és
intézményi térítési díjak megállapításáról szóló
többször módosított ,
1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )
3.) Pályázat benyújtása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
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A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a belügyminiszter által, az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati lehetőségről. A képviselő-testület az
előző ülésén már tárgyalta ezt a témát. Mostanra elkészültek a költségvetések, így látható a saját forrás
összege is. A Zrínyi úti híd felújítása valószínűleg nem fér bele ebbe a pályázati kiírásba, mert az csak
az út felújításával együtt lehetséges. A Zrínyi út még nem szorul felújításra.
Mindezeket figyelembe véve marad az óvoda kerítésének felújítása, melyre benyújthatjuk a
pályázatunkat, a saját forrás mértéke 5 %.
Hozzászólások:
Dr. Pálmai Kálmán véleménye szerint nyújtsuk be a pályázatot, hiszen az óvoda kerítése még 1983ban készült és bizony ráfér a javítás.
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
42/2016. (V.26.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megismerte a Magyarország 2016. évi központi
Költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3.pont a) b)
és c) pontok szerinti „ Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására” kiírt pályázati felhívást és az alábbi döntést
hozza:
1) Benyújtja pályázatát a pályázati kiírás ab) pontja szerinti fejlesztési célra, a
Nógrádmegyeri Napsugár óvoda kerítésének felújítására.
2) A beruházások megvalósításához szükséges saját forrás – 974.749.-Ft biztosítását vállalja.
3) Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2016. 06.02.
Felelős: Verbói Gábor polgármester
Mivel más napirend, hozzászólás, észrevétel nincs, ezért a polgármester megköszöni a részvételt és az
ülést 16.50 órakor bezárja.
K.m.f.

Verbói Gábor
polgármester

dr. Verbói Mária
jegyző
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