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Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án  

  15.00 órakor megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:  Mártonka Istvánné  képviselő 

 Radvánszky Gyula  képviselő 

 Szűcs János    alpolgármester 

 Verbói Tiborné  képviselő 

 

Verbói Gábor    polgármester  

  

 

Távolmaradó képviselő:  Csuka Ramóna,  Gáspár László      

 

Tanácskozási joggal:         

   1. napirendnél:   Kissné Szita Mária pénzügyi főelőadó 

minden napirendnél    Bangó János RNÖ elnöke       

dr. Verbói Mária   jegyző 

 

A polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, 

hogy a megválasztott hat képviselő-testületi tag közül négy fő jelen van, így a tanácskozás 

határozatképes.  

 

Előterjeszti napirendi javaslatát. 

  

1.) Nógrádmdegyer Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének beterjesztése. 

      Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

                            

2.) Tájékoztató a Nógrádmegyeri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról. 

            Előterjesztő:  Dr. Verbói Mária jegyző 

 

3.) Nógrádmegyeri Virágsziget Szociális Központ átszervezésével kapcsolatos feladatok.       

      Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

  

4.) Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda nyitvatartási rendjének meghatározása. 

            Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

5.) Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve. 

            Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

6.) A Nógrádmegyeri Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata 

            Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

7.) Egyebek 

            Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester                                            
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A képviselő-testület az előterjesztett napirendeket és más javaslat megtétele nélkül egyhangúlag 

elfogadja. 

Napirendek tárgyalása 

 

1.) Nógrádmdegyer Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének beterjesztése. 

            Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester  

    ( az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

A polgármester a kiadott anyagnak megfelelően soronként részletes magyarázatot ad azok tartalmára 

vonatkozóan.  

 

Hozzászólások: 

 

Szűcs János véleménye szerint takarékos gazdálkodással, a pályázati lehetőségek kihasználásával 

nagyobb nehézség nélkül végigvihető az év. 

 

Verbói Tiborné egyetért az előterjesztésben foglaltakkal és a költségvetést elfogadásra javasolja.  

 

A polgármester elmondja, hogy mivel a közös önkormányzati hivatal költségvetését mindként 

település önkormányzatának el kell fogadni, ezért először – a kiadott tervezetnek megfelelően – kéri a 

Nógrádmegyeri Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadását. 

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

1/2014. (II. 3.) határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a Nógrádmegyeri Közös Önkormányzati 

   Hivatal 2014. évi költségvetéséről szóló tervezetet és a költségvetést 

   a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

   Felhatalmazza a jegyzőt a költségvetés végrehajtására. 

 

   Határidő:  2014. december 31. 

   Felelős:    dr. Verbói Mária jegyző 

 

Ezt követően a polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 

tervezetét. 

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

1/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 
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2.) Tájékoztató a Nógrádmegyeri Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról 

      Előterjesztő:  Dr. Verbói Mária jegyző 

             ( az előterjesztés  a jegyzőkönyv melléklete )    

 

A jegyző szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy egy szerkezetében és mentalitásában új hivatalt 

kapott 2014. január 1. napjával. A munkatársak megismerésével, a feladatok racionalizálásával sikerült 

előrelépést elérni. Az ügyfélfogadás rendszerében szeretne még átalakítást, melyhez kéri a képviselő-

testület támogatását is. A hivatal épületének minimális átalakításával ki lehetne alakítani 

ügyfélfogadásra alkalmas helyet, tehermentesítve ezzel azon ügyintézőket is  akiknek – feladatukból 

fakadóan – nincs ügyfele. 

 

Hozzászólások: 

 

Verbói Tiborné: az előterjesztés olvasásakor meglepte az a sokrétű és mennyiségében is sok munka 

melyet a hivatal végez, ehhez az alkalmazotti létszámhoz.  Mindenképpen dicséret illeti a hivatal 

dolgozóit. 

 

Mivel az előterjesztéshez más hozzászólás nincs a polgármester elfogadásra javasolja és szavazásra 

bocsátja a tájékoztatót. 

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének  

2/2014.(II.3.) határozata  

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a Nógrádmegyeri Közös Önkormányzati 

   Hivatal 2014. évi munkájáról szóló, a jegyző által előterjesztett beszámolót 

   és azt elfogadja. 

 

 

 

3.) Nógrádmegyeri Virágsziget Szociális Központ átszervezésével kapcsolatos feladatok 

Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

3/2014. (II. 3.) határozata 

 

  A Képviselő-testület megtárgyalta a Nógrádmegyeri Virágsziget Szociális 

Központ Alapító Okiratának módosításáról szóló polgármesteri előterjesztést és az 

Alapító okiratot módosító okiratot, valamint az egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító okiratot – a melléklet szerint – jóváhagyja. 

 

  Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

  Határidő: 2014. március 31. 

  Felelős:   Verbói Gábor polgármester 

    Dr. Verbói Mária jegyző 
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4.) Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda nyitvatartási rendjének meghatározása. 

      Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

      ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

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

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

4/2014. (II.3.) határozata 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda (a továbbiakban:  

Intézmény) nyitvatartási idejének meghatározására irányuló előterjesztést és a nemzeti  

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés b)  

pontja és 49. § (3) bekezdése alapján – tekintettel az Nkt. egyéb rendelkezéséiben,  

valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények  

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltakra –: 

 

1.) az Óvoda nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozta meg: 
 

                         a) az Intézmény napi  

            aa)  nyitvatartási ideje  10      óra,  

                ab)  nyitás időpontja:   6.30   órakor,  

                    ac)  zárás időpontja:     16.30  órakor. 

 

                 b )az Intézmény heti nyitvatartási ideje: hétfőtől-péntekig, heti 50  óra (az a) 

                    pont szerint napi nyitva tartással). 

 

c) Az Intézmény 2014. július 21-től 2014. augusztus 31-ig  zárva tart. 

 

                2.) Utasítja  
          a) a Polgármestert, hogy az 1) pont szerinti nyitvatartási rend közzétételéről a 

              helyben   szokásos módon és az Önkormányzat honlapján gondoskodjon. 

           b) az Intézmény Vezetőjét, hogy az 1) pont szerinti nyitvatartási rendről a 

                         szülőket írásban tájékoztassa. 

 

   Felelős:  a) pont esetében: Polgármester  

                            b) pont esetében: Intézményvezető        

             Határidő: 2014. február 15. 

   

 

5.)Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve. 

 Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

   

A polgármester elmondja, hogy a munkaterv tervezete minden képviselőnek a rendelkezésére áll, kéri 

a további javaslatokat. 

 

Mivel hozzászólás javaslat nincs ezért a polgármester szavazásra bocsátja a 2014.évi munkatervet. 

 



 6 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

5/2014. (II. 3.) határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a 2014. évi munkatervéről 

   szóló polgármesteri előterjesztést és a munkatervet a melléklet 

   szerint elfogadja. 

 

 

6.) Nógrádmegyer Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás  

     felülvizsgálata. 

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

    ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

Mivel hozzászólás nincs ezért a polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot. 

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

6/2014. (II. 3.) határozata 

 

 
A Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvény 80. § (2) bekezdése értelmében a Nógrádmegyer Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal kötött és a 37/2012.(VII.13.) határozatával jóváhagyott 

együttműködési megállapodásokat felülvizsgálta, és azokat akként módosítja, 

hogy: 

a) A megállapodás szabályainak kialakítása résznél az aktuális jogszabályi           

hivatkozások kerülnek rögzítésre. 

b) ahol az együttműködési megállapodásokban „polgármesteri hivatal” 

kifejezés szerepel, annak helyébe a „Nógrádmegyeri Közös Önkormányzati 

Hivatal” kifejezés lép. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   dr. Verbói Mária jegyző a megállapodás módosítás elkészítéséért 

                 

7.)Egyebek 

    a.)  a) Aljegyzői munkakörre pályázat kiírása 

         Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az aljegyzői munkakör meghirdetéséről 

egyeztetett a Nógrádmegyeri polgármesterrel. Mindketten egyetértenek abban, hogy szükség van az 

aljegyzőre, a költségvetés tervezésekor számításba is vették. Igaz, hogy az aljegyző tekintetében a 

munkáltató már nem a képviselő-testület mégis kéri a pályázat kiírásához a jóváhagyást. 

 

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

Képviselő-testületének 

7/2014. (II. 3.) határozata 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a Nógrádmegyeri Közös Önkormányzati 

   Hivatal aljegyzői munkakörének pályáztatásáról szóló előterjesztést 

   és a pályázat kiírását jóváhagyja. 

 

   Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

   megtételére. 

 

   Határidő: a pályázat kiírására február 6. 

   Felelős:    polgármester 

         jegyző 

 

     b) Önkormányzati társulások létrehozása. 

           Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Szécsény környéki települések milyen 

társulások létrehozásában gondolkodnak. Elsősorban a határon átnyúló kapcsolatokban kellene 

társulni, hiszen ez EU is támogatja a határmenti régióban való együttműködést. 

Az egyéb társulásokat illetően vannak közösen megoldandó feladatok, mint például a belső ellenőrzés, 

a közös informatikai hálózat vagy a területfejlesztés.  

 

E társulásokban való részvételi szándék kifejezéséről kéri a képviselő-testület döntését. 

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

8/2014. (II.3.) határozata 

 

  A Képviselő-testület ezennel kinyilvánítja azt a szándékát, hogy részt  

kíván venni egy EGTC szervezeti formában működő társulásban. 

A vonatkozó dokumentumok előkészítése érdekében a település képviseletére  

felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:   Verbói Gábor polgármester 

 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

9/2014. (II.3.) határozata 

 

  A Képviselő-testület kinyilvánítja azt a szándékát, hogy alapító tagja 

  kíván lenne a térségben létrehozandó önkormányzati társulásnak, mely  

  az  alábbi feladatokat látja el: 

- településfejlesztési koncepció kidolgozása, településfejlesztési 

feladatok 
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- belső ellenőrzési feladatok 

- egységes informatikai rendszer működtetése 

 

A társulás létrehozásához szükséges dokumentumok előkészítése érdekében 

a település képviseletére felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: 2014. február 28. 

Felelős:   Verbói Gábor polgármester 

 

 

    c) Közbeszerzési szabályzat elfogadása 

        Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

        ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

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

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

10/2014. (II.3.) határozata 

 

 

  A Képviselő-testület Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Közbeszerzési 

  Szabályzatát -  a melléklet szerint - elfogadja. 

 

 

     d) Köztisztviselői teljesítmény célok meghatározása. 

         Előterjesztő: dr. Verbói Mária jegyző 

        ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

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

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

11/2014. (II. 3.) határozata 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a köztisztviselők 2014. évi 

teljesítményértékelésének alapjául szolgáló szervezeti célokról szóló jegyzői 

előterjesztést és a célokat  az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1.) A jogszabályi változások figyelemmel kísérése, a hatályos jogszabályok 

        alkalmazása a mindennapi ügyintézés során.  

 

2.) A 2014. évi országgyűlési képviselők, az Európa parlamenti képviselők,  

       valamint a  polgármesterek és helyi önkormányzati képviselők, továbbá a  

       nemzetiségi önkormányzati  képviselők választásának törvényes előkészítése  

       és lebonyolítása. 
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3.) A költségvetésben meghatározott bevételek beszedésének teljesítése, a 

hátralékok csökkentése. Új bevételi források felkutatása. Talajterhelési díj 

bevezetésével kapcsolatos feladatok teljesítése. 

 

4.) A törvényes, hatékony, ésszerű és takarékos gazdálkodás megvalósítása  

           mellett az önkormányzati feladatellátás folyamatosságának biztosítása.  

 

5. ) A köztisztviselői továbbképzési tervben foglaltak teljesítése. 

 

6.) Az önkormányzat új iratkezelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően el kell 

végezni az ügyiratok iktatását, selejtezését, valamint a Levéltárnak történő 

átadását. 

   

Határidő:  teljesítményértékelésre. 2014. december 31. 

Felelős:     dr. Verbói Mária jegyző 

 

 

 

      e) Pályázat benyújtása 

        Előterjesztő: Verbói Gábor  polgármester 

 

A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 4/2013. (I.31) BM  rendelet alapján az 

infrastrukturális fejlesztések támogatására nyújtsa be a pályázatot az óvoda fejlesztésére. 

 

A Képviselő-testület egyetért a polgármester javaslatával és egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

12/2014. (II.3.) határozata 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 

az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 

igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I.31.) BM rendelet szerinti 

támogatásra a  Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda fejlesztése  tárgyában az alábbi 

forrásösszetétellel: 

 

                          adatok: Ft-ban 

Megnevezés                       2014 év 

Saját forrás 508.559.- 

Támogatásból igényelt összeg 4.577.029.- 

 

Összesen 5.085.588.-  

 

 

A képviselő-testület a saját forrás összegét 2013. évre 1/2013. (II.6.)  rendeletével 

elfogadott költségvetésében biztosítja. 
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                            Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.     

   

     Határidő:  2014. február 13.  

     Felelős:    Verbói Gábor polgármester 

                Dr. Verbói Mária jegyző 

 

 

     f) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. 

         Előterjesztő: Verbói Gábor 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az előirányzat rendezésekről melyeket  az év végén 

kapott támogatások ( munkaügyi központ, kincstár…  ) befolyásoltak. 

 

Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2/2014. (II. 6.) rendelet 

 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

többször módosított 

 2/2013. (III.01.) rendelet módosításáról 

 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

 

 

    g) Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 

        és SZMSZ-ének jóváhagyása. 

       Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 
 

A polgármester elmondja, hogy Nagylóc község Önkormányzata 2014. január 1-től csatlakozott a 

Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társuláshoz  családsegítés, gyermekjóléti 

szolgáltatás és szenvedélybetegek közösségi szakfeladat ellátására. Hollókő község  kérte, 

Nógrádmegyer község pedig nem kérte a házi segítségnyújtás ellátását településén.  A Magyar 

Közlöny 220. számában 2013.december 29-én megjelent az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról 368/2011(XII.31.) Korm. rendelet, valamint a kormányzati funkciók, államháztartási 

szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet 

módosítása.  Az előbbiekben leírtak miatt, szükségessé vált Szécsény Térsége Humánszolgáltató 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása és az SZMSZ módosítása is. 

 

Kéri a Képviselő-testületet a fent említettek miatt, hogy  Szécsény Kistérség Humánszolgáltató és 

Intézményfenntartó Társulása 11/2013(V.28.) határozattal elfogadott Társulási Megállapodását  az 

SZMSZ módosítását 2014.február 1-i hatállyal fogadja el. 

 

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

 



 11 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

13/ 2014.(II.3.) határozata 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta Szécsény Kistérség Humánszolgáltató és 

Intézményfenntartó Társulása  Társulási Megállapodásának módosításáról szóló 

előterjesztést és a társulási megállapodás módosítását a melléklete szerint, 

2014.február 1-i hatállyal elfogadja. 

 

      Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Verbói Gábor polgármester 

 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

14/ 2014.(II.3.) határozata 

 

 

    A Képviselő-testület megtárgyalta Szécsény Kistérség Humánszolgáltató  

és Intézményfenntartó Társulása Szervezeti és Működési Szabályzatának  

módosítását a – melléklet szerint - 2014.február 1-i hatállyal elfogadja. 

 

      Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Verbói Gábor polgármester 

 

 

Egyebeken belül a polgármester tájékoztatást ad arról, hogy az Élelmiszerbankon keresztül 5,8 tonna 

EU élelmiszersegélyt kapott az önkormányzat. Mivel nem volt minden termékből azonos mennyiség 

ezért az önkormányzat saját költségvetése terhére vásárolt még étolajat, cukrot és konzervet. 

Így összesen 540 családnak tudunk élelmiszert adni. 

 

Egyebeken belül képviselői hozzászólások: 

 

Szűcs János jelzi, hogy az internet szolgáltatás akadozik, nem megbízható, lehet-e esetleg más 

formában megoldást találni, esetleg a kábeltévésekkel. 

 

A polgármester igéretet tesz arra, hogy megvizsgálja a problémát. 

  

A Képviselő-testület ezt követően hatósági ügyeket tárgyal, ezért zárt ülésen folytatja munkáját. 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül 

 

K.m.f. 

 

 

  Verbói Gábor          dr. Verbói Mária 

  polgármester                          jegyző 


