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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember  28 -án  

  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:    Géczi Lászlóné       aljegyző ( a jegyző helyettesítésére )  

 

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

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

határozatképes. .     

 

A polgármester előterjeszti napirendi javaslatát.  

 

1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Program     

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

2.) Talajterhelésről szóló önkormányzati rendelet módosítása.   

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

3.) Kzbeszerzési szabályzat módosítása, a 2017 évi közbeszerzési terv elfogadása  

      Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

4.)  Egyebek 

     a)  Iskolai térítési díj átvállalása. . 

         Előterjesztő.  Verbói Gábor polgármester 

     b) Tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet módosítása.  

         Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

                             

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

elfogadja. 

 

Napirendek tárgyalása 

 

 

1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Program.    

     Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 
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A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) közzétette a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer következő évi pályázati fordulójának dokumentumait.  

Az önkormányzatoknak október 2-ig van lehetőségük a programhoz való csatlakozásra. 

Önkormányzatunk már sok éve részt vesz ebben a programban, jelentős számú felsőoktatásban tanuló 

fiatalnak nyújtott támogatást.  

 

Javasolja, hogy a hagyományoknak megfelelően a következő tanévre is csatlakozzunk e nemes célhoz.  

 

Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot. 

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

56/2017. (IX. 28.) önkormányzati határozata 

 

  A Képviselő-testület megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

  Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról szóló polgármesteri  

  előterjesztést és úgy határoz, hogy a 2017/2018-es tanévben is csatlakozik 

  a programhoz. 

 

  A programra pályázó hallgatókat továbbra is havi 5.000.-Ft szociális ösztöndíjban  

  részesíti. 

 

  Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

  Határidő: 2017. október 2.  

  Felelős:   Verbói Gábor polgármester 

   

2.) Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása.   

     Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

     ( a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

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 

12/2017. (IX.30.) önkormányzati rendelete 

 

a talajterhelési díjról szóló 

többször módosított 

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

 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )  
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3.) Közbeszerzési szabályzat módosítása, 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása.  

      Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

     ( az előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletei ) 

 

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 

57/2017. (IX.28.) önkormányzati határozata 

 
A Képviselő-testület Nógrádmegyer Község Önkormányzata  módosított  

egységes szerkezetben foglalt Közbeszerzési Szabályzatát – a melléklet  

szerint – elfogadja.   

   

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

58/2017. (IX.28.) önkormányzati határozata 

 

 1.)  Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Önkormányzat  

                  2017. 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 

 

4.) Egyebek  

     a) Iskolai térítési díj átvállalása .  

         Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

     

A polgármester emlékezteti a képviselőket az elmúlt évi döntésre, mely szerint minden helyi általános 

iskolába járó gyermeknek ingyenes étkeztetést biztosított a tanév végéig. Javasolja, hogy a tanév 

végéig ismét kapják meg a gyerekek ezt a kedvezményt. Az önkormányzat a szociális normatíva 

terhére vállalni tudja az ingyenesség biztosítását. 

 

A Képviselő-testület egyetért a polgármester javaslatával és egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi  

határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 

59/2017. (IX.28.)  önkormányzati határozata 

 

A Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi általános iskolába járó gyerekek 

ingyenes gyermekétkeztetésről szóló előterjesztést. 
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A képviselő-testület az előterjesztés alapján a rendszeres gyermekvédelmi  

kedvezményben nem részesülő – térítési díjat fizető – Nógrádmegyer településen  

általános iskolai oktatásban résztvevő gyermekek részére 2017/2018. tanév 

végéig az étkezést térítésmentesen biztosítja, a szociális normatíva terhére. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a döntéssel kapcsolatban  

a szükséges  intézkedéseket megtegye. 

 

 

   Határidő: azonnal 

               Felelős:   Verbói Gábor polgármester  

 

      b) Tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet módosítása.  

          Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

          ( a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

A polgármester elmondja, hogy az elmúlt évben már próbálkoztunk a tanyagondnoki szolgálat 

elindításával, de sajnos a finanszírozási rendszerbe nem fogadták be. Mivel központi támogatás erre a 

célra nem volt, ezért a szolgáltatás bevezetése elmaradt. Az idén a jogszabály módosítás következtében 

újra lehetőséget lát a tanyagondnoki szolgáltatás elindítására. A tanyagondnoki szolgálatról szóló 

rendelet módosítására az ellátási körzet meghatározása miatt van szükség.  

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Pálmai Kálmán véleménye szerint érdemes megpróbálni a szolgáltatás elindítását, hiszen a 

„Kismegyer”-en élők számára is nagy segítség volna. A gépjármű és a személy is biztosított a feladat 

ellátásához. 

 

Mivel más 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 

13/2017. (IX.30.) önkormányzati rendelete 

 

a tanyagondnoki szolgálatról szóló 

6/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 ( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )  

 

 

Mivel egyéb napirend, észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester megköszöni a részvételt és az 

ülést 17.45 órakor bezárja. 

 

K.m.f. 

 

    Verbói Gábor                      dr. László Tünde 

     polgármester                                  jegyző 


