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Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 29-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:     

                       Minden napirendnél:  Géczi Lászlóné aljegyző ( a jegyző helyettesítésére ) 

 

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 fontosságára való tekintettel az ülés összehívására telefonon került sor.   

 

Előterjeszti napirendi javaslatát.  

 

1.) Virágsziget Szociális Társulás Társulási Tanácsa döntéseinek jóváhagyása.  

     Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

2.) START munka pályázat   

     Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester  

 

3.) Intézményi térítési díjak megállapítása.  

      Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

4.) Egyebek 

    a) Aktuális kérdések. 

         Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

 

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

elfogadja. 

 

Napirendek tárgyalása 

 

 

1.) Virágsziget Szociális Társulás Társulási Tanács döntéseinek jóváhagyása.  

Előterjesztő:  Verbói Gábor  polgármester 
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A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a Virágsziget Szociális Társulás Társulási Tanácsa 

döntéseiről, mely a társulás 2016. évi költségvetésének módosítását és a Társulási Megállapodás 

módosítását érinti. 

 

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

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

76/2016. (XII. 29.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a Virágsziget Szociális Társulás  

2016. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést és azt 

a melléklet szerint jóváhagyja.  

 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

77/2016. (XII. 29.) önkormányzati határozata 

 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a Virágsziget Szociális Társulás  

   Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést és az  

   alábbiak szerint dönt: 

 

1.) A Társulási Megállapodás módosítását az 1. számú melléklet szerint 

jóváhagyja. 

 

2.) Az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a 2. számú  

      melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

   Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

   megtételére. 

 

   Határidő: értelemszerűen  

   Felelős:   Verbói Gábor  polgármester 

             Dr. László Tünde jegyző 

 

 

2.) START munka pályázat.  

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester elmondja, hogy az előző évekhez hasonlóan folytatni kellene a mezőgazdasági 

növénytermesztés Start munka programját. A programban megtermelt zöldséget, gyümölcsöt most már 

értékesíteni is lehetne, természetesen az ebből származó bevétel az önkormányzat bevételeit növelné. 

 

A képviselő-testület támogatja a pályázat benyújtását. 
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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  

78/2016 (XII. 29.) önkormányzati határozata 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a start mezőgazdasági mintaprogram 2017 

évi közfoglalkoztatásáról szóló előterjesztést 

  

Képviselő-testület a 2016 évi start mezőgazdasági program eredményének 

figyelembe vételével határozott a program 2017 évi önként vállalt 

önkormányzati feladatként való továbbfolytatásáról.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mezőgazdasági 

mintaprogram lebonyolítása érdekében a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:    Verbói Gábor polgármester 

 

 

3.) Intézményi térítési díjak megállapítása. 

     Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester elmondja, hogy mivel a képviselő-testület a december 8-i ülésén úgy döntött, hogy a 

főzőkonyha működtetését vállalkozónak adja, ezért az intézményi térítési díjak összegét is módosítani 

szükséges. Ismerteti a rendelet tervezetét. 

 

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 

23/2016. (XII.30.) önkormányzati rendelete 

 

az  intézményi térítési díjak megállapításáról 

 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

 

4.) Egyebek 

     a) A Művelődési Ház teremhasználati díjáról szóló rendelet módosítása. 

        Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 
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A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a művelődési házban egyre több képzést 

tartanak, elsősorban közfoglalkoztatásban résztvevők számára. A terembérlet jelenlegi szabályozása 

vitákra ad lehetőséget. Konkrétan tanórára kellene a bérleti díj összegét meghatározni. Javaslata: 

1.000.-Ft/ tanóra – 45 perc. 

 

A Képviselő-testület támogatja a polgármester javaslatát és egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 
Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

24/2016. (XII.30.) önkormányzati rendelete 

 

a Művelődési Ház teremhasználati díjáról szóló  

többször  módosított 

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

 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

 

     b) Nógrádmegyeri Virágsziget Szociális Központ idősek otthona házirendjének módosítása. 

          Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester ismerteti a módosított házirendet. 

 

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  

79/2016 (XII. 29.) önkormányzati határozata 

 

  A Képviselő-testület megtárgyalta a Nógrádmegyeri Virágsziget Szociális 

  Központ idősek otthona házirendjének és a bentlakókra vonatkozó megállapodás  

  módosításáról szóló  előterjesztést és a módosításokat  a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

  Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

  Határidő: értelemszerűen 

  Felelős:    Verbói Gábor polgármester 

 

A Képviselő-testület a továbbiakban hatósági ügyet tárgyal, ezért zárt ülésen folytatja munkáját. 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

 

K.m.f. 

 

 

 

        Verbói Gábor            dr. László Tünde 

          polgármester               jegyző 


