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Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 8-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:    Minden napirendnél: 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 öt fő jelen van, egy fő igazoltan van távol,  így a 

tanácskozás határozatképes.    

 

Előterjeszti napirendi javaslatát, a kiküldött meghívó szerint.  

  

1.) Szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet 

felülvizsgálata  

Előterjesztő: Verbói Gábor 

 

2.) Szociális tüzelőanyagra pályázat benyújtása.  
Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

     3.) Pékség további működtetésével kapcsolatos kérdések. 

          Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

      4.) Egyebek . 

           Előterjesztő, Verbói Gábor polgármester 

 

     

A  képviselő-testület az előterjesztett napirendeket, a polgármester javaslatát,  más javaslat megtétele 

nélkül  egyhangúlag elfogadja. 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1.) Szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet 

felülvizsgálata  

Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

            ( az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete ) 
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Hozzászólások: 

 

Dr Pálmai Kálmán véleménye szerint amennyiben az önkormányzatnak lehetősége van rá, adjuk minél 

több embernek a gyógyszer támogatást. A gyógyszerek drágák, megterhelik a családok költségvetését. 

 

Mivel több 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 

13/2015. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 
 

a szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról szóló  

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

 

2.)  Szociális tüzelőanyagra pályázat benyújtása.   

      Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénybevételével kapcsolatos Pályázati 

kiírásról. Mivel településünk a 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a jelentős 

munkanélküliséggel sújtott települések között szerepel, ezért kemény lombos fafajta vásárlása esetén 

15000 Ft/erdei m3 + áfa támogatásra nyújthatunk be kérelmet, összesen 340 m3-re.  

Javasolja, hogy a maximális lehetőségre adjuk be a támogatási igényt. 

 

A képviselő-testület egyetért a javaslattal és egyhangúlag – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

63/2015. (IX. 8.) önkormányzati határozata 

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénybevételével kapcsolatos 

Pályázati kiírásról szóló polgármesteri  előterjesztést és úgy határoz, hogy 

 

1. Benyújtja pályázatát a Pályázati kiírás 5. a) pontja szerinti  támogatásra,    

    kemény lombos fafajta megvásárlására, összesen 340 m3 mennyiségre.  

 

2. Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tüzifában részesülőtől  

    ellenszolgáltatást nem kér, illetve a szociális rászorultság és a 2015. évi  

    igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő  

    10. napon hatálybalépő – rendeletben szabályozza.  



 4 

 

3. Az önkormányzat költségvetése terhére biztosítja a tüzifa szállításából  

    származó szállítási  költség fedezetét. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

 Határidő: 2015. szeptember 30. 

 Felelős:   Verbói Gábor polgármester 

 

3.) Pékség további működésével kapcsolatos kérdések.  

Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester röviden összefoglalja a pékséggel, annak eladásával kapcsolatos folyamatot. 

Elmondja, hogy érkezett egy másik ajánlat is a pékség megvásárlására vonatkozóan. 

Véleménye szerint a pályázatok nyilvános tárgyalása a pályázatot benyújtók üzleti érdekét sértené, 

ezért kezdeményezi zárt ülés elrendelését.  

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

64/2015. (IX. 8.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

   2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdésének c) pontja 

   értelmében zárt ülés tartását rendeli el. 

 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

 

A zárt ülést követően a képviselő-testület nyilvános ülésen folytatja munkáját. 

 

 

4.) Egyebek 

      a) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2016. évi pályázati fordulója. 

                Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

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 2016. évi pályázati fordulójának dokumentumait.  

Az önkormányzatoknak október 1-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. 

Javasolja továbbá, hogy a hallgatók havi ösztöndíját a jelenlegi háromezerről emelje meg a testület 

ötezerre. 

 

Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot. 
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A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

70/2015. (IX. 8.) önkormányzati határozata 

 

  A Képviselő-testület megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

  Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról szóló polgármesteri  

  előterjesztést és úgy határoz, hogy a 2015/2016-os tanévben is csatlakozik 

  a programhoz. 

 

  A programra pályázó hallgatókat havi 5.000.-Ft szociális ösztöndíjban részesíti. 

 

  Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

  Határidő: 2015. szeptember 30. 

  Felelős:   Verbói Gábor polgármester 

 

           

c)  Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. 

               Előterjesztő. Verbói Gábor polgármester   

              ( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

Mivel hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetét. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

14/2015. (IX.9.) önkormányzati rendelete  
 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló,  

a 10/2015. ( VI.22.) rendelettel módosított 

 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

 

 

               d.) Helyi iparűzési adóról szóló rendelet felülvizsgálata   

                    Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester   

                          ( a rendelet tervezete 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: 
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Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

15/2015. (IX.9.) önkormányzati rendelete  

 

a helyi iparűzési adóról szóló  

6/2001. (XII.14.) rendelet módosításáról 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

 

              e.) Pályázat benyújtása rendkívüli támogatásra 

                   Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy első ízben ez év április 15-én nyújtottunk 

be rendkívüli kiegészítő támogatásra pályázatot, 13 millió forintot kértünk és öt millió forintot 

kaptunk. A 2014. évi C törvény 3. sz. melléklet 4. pontja szerint: A tartalék előirányzat szolgál a 

rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatások forrásául. A települési önkormányzatok 

rendkívüli támogatást kivételes esetben, pályázat útján igényelhetnek működőképességük megőrzése 

vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében. 

Mivel az önkormányzat és intézményei tekintetében maradtak kifizetetlen számlák, illetve olyan 

feladatok melyeket a központi költségvetés nem, vagy csupán részlegesen finanszíroz, javasolja a 

pályázat ismételt benyújtását. 

 

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

 

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

 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

71/2015. (IX. 8.) önkormányzati határozata 

 

   A Képviselő-testület Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 

szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. –Önkormányzati fejezeti tartalék 

4. pont szerint a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési  

önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására  

   című pályázati kiírás b) pontjára benyújtja támogatási igényét. 

 

   Felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására. 

 

   Határidő: 2015. szeptember 30  

   Felelős:   Verbói Gábor polgármester 

 

 

     f) Kormányzati funkció módosítása 

         Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az önkormányzat törzskönyvébe 

bejegyzett kormányzati funkciók módosítása válik szükségessé, mert olyan feladatok kerültek a 
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hatáskörünkbe, amelyeknek nem volt kormányzati funkciója. A kormányzati funkció a könyvelés 

alaprésze. A feladat végrehajtásához az önkormányzati SZMSZ függelékének módosítása szükséges. 

 

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 

72/2015. (IX. 8.) önkormányzati határozata 

 

  A Képviselő-testület megtárgyalta a kormányzati funkciók kiegészítéséről  

  szóló előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 

 

  1. A Nógrádmegyer Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról  

      szóló 10/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelet 4. számú függelékét a melléklet  

      szerint módosítja.  

 

     2.Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

               megtételére. 

 

  Határidő:  2015. szeptember 

  Felelős:     Verbói Gábor polgármester 

                                    Dr. Verbói Mária jegyző 

 

 

Egyebek napirenden belül képviselői észrevételek: 

- Bangó János kérdezi, hogy a temetőnél lehet-e körforgalmat létesíteni, vagy elkerülő utat 

kijelölni ? 

- Géczi László jelzi, hogy a Zrínyi úti híd gyalogosforgalomra kijelölt része megrongálódott, és a 

híd burkolata is rossz. 

 

Verbói Gábor polgármester válasza:  

- a temetőnél a helyszínen kell meggyőződni arról, hogy milyen megoldás lehetséges 

- a Zrínyi úti híd javítását a kárt okozónak kell megtérítenie, a burkolatra pedig hideg aszfaltot kell 

tenni. 

 

A napirendek tárgyalását követően a polgármester tájékoztatást ad a benyújtott pályázatokról, többek 

között az idősek otthona tetőtér beépítésével kapcsolatosan felmerült problémákról. 

 

A képviselők részéről hozzászólás, észrevétel nincs, ezért a polgármester megköszöni a részvételt és az 

ülést 18.45 órakor bezárja.  

 

 

K.m.f. 

 

  Verbói Gábor          dr. Verbói Mária 

   polgármester                         jegyző 

 


