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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 29 -én  

  15.00 órakor megtartott üléséről. 

 

 

Jelen vannak:  Bangó János    képviselő 

Gáspár László                        képviselő 

  Géczi László    képviselő 

Dr. Pálmai Kálmán  polgármester 

Szűcs János   képviselő 

 

Verbói Gábor    polgármester 

 

Távolmaradt:  Rácz Béla képviselő,  

 

  

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 öt fő jelen van, így a tanácskozás 

határozatképes.      

 

Az polgármester előterjeszti napirendi javaslatát.  

 

1.) Intézményi térítési díjról szóló rendelet módosítása.       

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

4.) Egyebek 

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 
 

                             

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

elfogadja. 

 

Napirendek tárgyalása 

 

 

1.) Intézményi térítési díjról szóló rendelet módosítása.      

     Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

     ( a rendelet tervezete a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a Megyeri Konyha Kft ügyvezetőjének kéréséről, 

mely szerint a jövő évi minimál- és garantált bér emelése, valamint a nyersanyag árak ( pl: tojás… ) 

emelkedése miatt a 2017. évi árakon nem tudja biztosítani a szolgáltatást. ( a kérelem a jegyzőkönyv 

melléklete )  
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Elmondja továbbá, hogy a bentlakásos szociális otthon intézményi térítési díját is emelni szükséges a 

fenti okok miatt. Javaslata 4 %-os emelés, ami havi 88.000.-Ft-ot jelent. Ezt a változást 2018. február 

1-től, egyébként a térítési díjakat 2018. január 1-től  javasolja bevezetni.  

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Pálmai Kálmán véleménye szerint a tervezett bér- és nyersanyagár emelkedések indokolttá teszik a 

térítési díj emelését is. Elfogadhatónak tartja a polgármester javaslatát. 

Kérdése, hogy lehet-e a konyha bérleti díját is emelni, valamilyen mértékben ?  

 

Géczi László csatlakozik képviselő társához, és az önkormányzat pénzügyeit tekintve szükség lenne 

plusz bevételre is.  

 

Verbói Gábor  polgármester egyetért az alpolgármester felvetésével, és javasolja a jelenlegi 150 eFt/ 

hó bérleti díjat 245 eFt/hóra emelni.   

 

A Megyeri Konyha jelen lévő ügyvezetője elfogadja a javaslatot. 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a szolgáltatási szerződés – az előző ülésen 

meghozott döntés alapján – egy 2018. december 31-ig meghosszabbításra kerül, amelyben rögzítjük a 

bérleti díj új összegét is. A képviselő-testületnek most egy rendeletet kell alkotnia az intézményi 

térítési díjak emeléséről és egy határozatot a szolgáltatási szerződés előzőekben említett módosításáról. 

 

Mivel más hozzászólás nincs, ezért az polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatokat. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással szavazattal az alábbi rendeletet alkotja és 

határozatot hozza:   

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

18/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelete  

 

az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 

többször módosított 

23/2016. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

68/2017. (XI.29.) önkormányzati határozata 

 

 

 A Képviselő-testület megtárgyalta a Megyeri Konyha Kft-vel kötött szolgáltatási szerződés 

Módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 

 

1) Az önkormányzat tulajdonában lévő főzőkonyha bérleti díját havi 245.000.-Ft-ra  

módosítja, 2018. január 1-től kezdődően. 
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2.) Felhatalmazza a polgármestert a Megyeri Konyha Kft-vel kötött szolgáltatási szerződés 

     Módosítására és a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: értelemszerűen  

Felelős:    Verbói Gábor polgármester 

 

      

 2.) Egyebek   

      a) Folyószámla hitelkeret biztosítása.  

           Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

            

A polgármester tájékoztatja képviselő-testületet, hogy a jövő évi  biztonságos működés érdekében 

négy millió forint folyószámla hitelkeret igénylése indokolt.  

 

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

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

69/2017. (XI.29.) önkormányzati határozata 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  

4.000.000.- Ft összegű folyószámla hitelt kíván igénybe venni az alábbi feltételekkel: 

A kért folyószámlahitel  
- futamideje: 1 év  

- törlesztési ütemezése: rulírozó módon, de legkésőbb a hitel végső lejáratának napján. 

- végső lejárata: 2017.12.31. 

A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetésében 

rögzített, a 2011. évi CXVIV. törvény (Stabilitási tv.) 45.§ (1) bekezdés a) pontja 

felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, 

nettó állami finanszírozás keretében várható bevételeit ajánlja fel.  

Az önkormányzat képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az önkormányzat megfelel a 2011. 

évi CXVIV. törvény (Stabilitási tv.)10 § (5)  bekezdésében foglaltaknak, miszerint az 

önkormányzat hitel felvételéből adódó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot 

keletkeztető ügylet futamidejének végéig nem haladhatja meg az önkormányzat adott évi 

saját bevételeinek 50%-át. 

 

Az önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2011. évi CXVIV. törvény (Stabilitási tv.)-ben 

foglaltaknak megfelelően a hitel felvételével járó adósságot keletkeztető 

kötelezettségvállaláshoz a Kormány hozzájárulása nem szükséges. 

 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kért hitel adósságszolgálatát a futamidő 

alatt elfogadott költségvetési rendeleteiben, azok évközi módosításában betervezi és 

jóváhagyja. 

 

Az önkormányzat képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi 

ellenjegyzőt, hogy a kölcsönszerződést aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Verbói  Gábor polgármester 
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      b) Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda Pedagógiai Program módosításának jóváhagyása. 

          Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester elmondja, hogy az óvodai vezető változás miatt a pedagógiai programot is módosítani 

szükséges. A módosítás csak a vezető személyében bekövetkezett változást érinti, egyebekben 

változatlan marad. 

 

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

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

70/2017. (XI.29.) önkormányzati határozata 

 

  A Képviselő-testület megtárgyalta a Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda 

  Pedagógiai Programjának módosításáról szóló előterjesztést és a 

  Pedagógiai Program módosítást a határozat 1. sz. melléklete szerint, 

  az egységes szerkezetbe foglalt Pedagógiai Programot a határozat 2. sz. 

  melléklete szerint jóváhagyja. 

 

  Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

  Határidő:  értelemszerűen 

  Felelős:     Verbói Gábor polgármester 

 

 

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

ülést 16.40 órakor bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

 

    Verbói Gábor                        dr. László Tünde 

      polgármester                                  jegyző 

 

 


