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Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 4 -én  

  15.00 órakor megtartott üléséről. 

 

 

Jelen vannak:  Bangó János   képviselő 

  Géczi László    képviselő 

Dr. Pálmai Kálmán  alpolgármester 

Szűcs János    képviselő 

 

Verbói Gábor                         polgármester 

  

Távolmaradó:  Gáspár László, Rácz Béla képviselő. 

 

 

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 négy fő jelen van, így a tanácskozás határozatképes. A 

napirendek sürgősségére való tekintettel az ülés összehívása telefonon történt.   

 

A polgármester ezután előterjeszti napirendi javaslatát.  

 

1.) Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda vezetőjének megbízása.  

     Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

2.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása.  

     Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester  

 

3.) A szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról szóló rendelet 

     módosítása. .  

     Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester  

 

4.) Egyebek 

    a)  Aktuális kérdések. 

         Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A  képviselő-testület az előterjesztett napirendeket egyhangúlag elfogadja. 

 

 

Napirendek tárgyalása 

 

 

1.) Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda vezetőjének megbízása.  

     Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 
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A napirendhez kapcsolódóan a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról is, hogy az 

óvodába beíratott gyermekek száma 55, ami az elmúlt évekhez képest jelentősen csökkenést mutat. 

Ebből következik, hogy az állami támogatás is kevesebb lesz, kevesebb óvónőt és kisegítő 

személyzetet finanszíroz. El kell gondolkodni azon, hogy a jelenlegi három csoport helyett kettő 

csoportot indítsunk a következő tanévben. A két csoportra 4 óvónő, 2 dajka, és négy órás vezető 

szükséges a jelenlegi szabályozás szerint. 

 

Az óvoda vezetői pályázatra ismételten senki sem jelentkezett, egyetlen pályázó sem volt. 

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Pálmai Kálmán véleménye szerint a jelenlegi vezetőnek kellene maradnia több szempontból is. Őt 

már ismerik a dolgozók, a szülők, a gyerekek, eredményesen, lelkiismeretesen végzi a munkáját. 

Amennyiben lehetőség van rá, kapjon öt évre megbízást.  

 

Verbói Gábor polgármester bejelenti érintettségét az óvoda vezető személyével kapcsolatban, ezért a 

megbízásáról szóló szavazásban nem vesz részt. 

 

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

  

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

46/2016. (VIII. 4.) önkormányzati határozata 

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda 

működéséről szóló előterjesztést, és az alábbiak szerint határoz: 

 

1) A 2016/2017-es tanévet kettő csoporttal indítja, ehhez biztosítja a 

jogszabályban meghatározott vezetői, óvónői létszámot és a kisegítő 

személyzetet. 

2)  Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: 2016. augusztus 31.  

Felelős:    Verbói Gábor polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

47/2016. (VIII. 4.) határozata 

 

A Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda 

vezetői megbízásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 
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1) a Napsugár Óvoda vezetői beosztásának ellátásával - a kinevezés szerinti munkaköre  

mellett – Verbói Gábornét bízza meg 2016. augusztus 16. napjától 2021. augusztus 15. 

napjáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXX törvény 20/B § (5) 

bekezdése, valamint 23 § (1), (3) bekezdései alapján.  

 

2) A Képviselő-testület Verbói Gáborné korábbi illetményét és vezetői pótlékát 

változatlanul hagyja  

 

3) A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy a megbízáshoz  

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

Felelős:     dr. Pálmai Kálmán alpolgármester 

 

 

2.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása.      

      Előterjesztő:   Verbói Gábor polgármester   

             ( a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az előirányzatok – mind a bevételi mind a kiadási - 

rendezésének szükségességéről, melynek következménye a költségvetési rendelet módosítása. 

 

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

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

14/2016. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete  

 

 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

12/2016. (V.27.) rendelettel módosított, 

5/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

 

 

3.) A szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról szóló rendelet módosítása.  

     Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester  

     ( az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Pálmai Kálmán elmondja, hogy a faluból nagyon sok pozitív visszajelzést kapott a szociális 

tanulmányi ösztöndíjról. Javasolja, hogy amennyiben a pénzügyi fedezete meg lesz az 

önkormányzatnak, az idén is adjuk ezt a fajta támogatást. 
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Mivel más hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetét. 

 

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

 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

15/2016. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 

 

 

a szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról szóló 

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

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

 

4.) Egyebek 

a) Nógrádmegyer, Petőfi út 95. szám alatti ingatlan megvásárlása. 

Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az idősek otthonában lévő Fekete 

Barnabásné tulajdonában lévő, Petőfi út 95. szám alatti ingatlan eladó. A tulajdonos minimális 

összegért, 250 ezer forintért eladná az ingatlant az önkormányzatnak. Javasolja, hogy ezt a kedvező 

lehetőséget ne hagyja ki az önkormányzat. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát elfogadja, és egyhangú – 5 igen szavazattal – az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

48/2016. (VIII. 4.) önkormányzati határozata 
   
    

   A Képviselő-testület megtárgyalta a Nógrádmegyer, Petőfi út  

   95. szám alatti ingatlan megvásárlásáról szóló polgármesteri  

   előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 

 

1.) Az önkormányzat megvásárolja a nógrádmegyeri ingatlan- 

nyilvántartásban 234  helyrajzi szám alatti, természetben Nógrádmegyer, 

Petőfi út 95. szám alatti ingatlant, 250.000.-Ft 

kettőszáz-ötvenezer forintért. 

 

2.) Felhatalmazza a polgármestert az adásvétellel kapcsolatos  

feladatok ellátására. 

    

Határidő:  azonnal 

      Felelős:     Verbói Gábor polgármester 
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b) SZMSZ 4. sz. függelékének módosítása. 

Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester elmondja, hogy az önkormányzat SZMSZ-ének 4. sz. függeléke tartalmazza az 

önkormányzat által használt kormányzati funkciók jegyzékét. A nyári gyermekétkeztetés 

könyveléséhez szükség egy újabb kormányzati funkció felvétele, 104037 intézményen kívüli 

gyermekétkeztetés.   

 

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

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

49/2016. (VIII. 4.) 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, kiegészíti a 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés  

    kormányzati funkcióval. 

 

     2.Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

               megtételére. 

 

           Határidő: azonnal 

                      Felelős:    Verbói Gábor polgármester 

                Dr. László Tünde jegyző 

 

c) Egészség Sportpart Programban való részvétel. 

Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester ismerteti a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felhívását a Nemzeti Szabadidős –

Egészség Sportpart Programban való részvételre. Véleménye szerint jelentkezni kellene a programba 

és egy 90 m2-es sportparkot jó lenne. Kéri a képviselő-testületet, hogy támogassa a javaslatát. 

 

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

határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

50/2016. (VIII.4.) önkormányzati határozata 

 

  A Képviselő-testület megtárgyalta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

  Által meghirdetett a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban 

  Való részvételről szóló polgármesteri előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 
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1) A Képviselő-testület részt vesz a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark 

Programban, benyújtja a részvételhez szükséges dokumentumokat. 

2) A „C” tipusú sportpark kialakítását, megvalósítását kérelmezi. 

3) Vállalja, hogy a sportpark helyszínének – Nógrádmegyer, Petőfi út 100. - saját 

költségen való tereprendezését, az akadálymentes megközelíthetőség kialakítását. 

4) Vállalja a sportpark funkció szerinti fenntartását, karbantartását, üzemeltetését az 

átadástól számított 5 éves időtartamig. 

5) Felhatalmazza a polgármestert a dokumentáció benyújtására. 

 

Határidő: 2016. augusztus 15. 

Felelős:    Verbói Gábor polgármester 

 

 

d) Tanévkezdési támogatás  

Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester ismerteti a helyi rendeletben rögzített ide vonatkozó szabályokat és javasolja, hogy a 

tavalyi mértékben és feltételekkel kerüljön megállapításra a tanévkezdési támogatás, de csak abban az 

esetben, ha a pénzügyi fedezet a rendelkezésre áll.  

 

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

határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

51/2016. (VIII. 4.) önkormányzati határozata 

 

 

A Képviselő-testület a 2016/2017-os tanév kezdéséhez a szociális rászorultságtól függő 

települési támogatásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 15 §-a 

alapján, a szociális normatíva terhére – az alábbi támogatásokat nyújtja: 

 

  Középfokú oktatás 

- az első szakképzés vagy érettségi megszerzése esetén a tanuló 20. életévének 

betöltéséig nappali tagozaton: 

 

a.) aki a törvény szerint ingyenes tankönyvtámogatásban részesül         5.000.-Ft 

b.) aki nem részesül ingyenes tankönyvtámogatásban                  10.000.-Ft 

 

Az osztályt ismétlő tanulóknak és magántanulónak nem jár támogatás. 

A támogatás feltétele az iskolalátogatási igazolás, és az előző év végi bizonyítvány  

bemutatása. 

 

  Felsőoktatás 

         -   a felsőfokú iskolarendszerű oktatás nappali tagozatán tanulóknak az első diploma     

             megszerzéséhez 10.000.-Ft a támogatás 

 

A támogatás feltétele az iskolalátogatási igazolás bemutatása. 

 

  A kérelmek benyújtási határideje: 2016. szeptember 30.  
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             Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

     Határidő: 2016. szeptember 30. 

            Felelős: Verbói Gábor polgármester  

                           

 

       e) Ingyenes gyermekétkeztetés 

           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 az év 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 – 5 igen – szavazattal az alábbi  

határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 

52/2016. (VIII. 4.)  önkormányzati határozata 

 

A Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi általános iskolába járó gyerekek 

ingyenes gyermekétkeztetésről szóló előterjesztést. 

 

A képviselő-testület az előterjesztés alapján a rendszeres gyermekvédelmi  

kedvezményben nem részesülő – térítési díjat fizető – Nógrádmegyer településen  

általános iskolai oktatásban résztvevő gyermekek részére 2016. december 31. 

napjáig  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  

      

f) Szécsényi Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulása  

Társulási Megállapodás módosítása. 

 Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a Szécsényi Járási Önkormányzatok 

Területfejlesztési és Feladatellátási Társulása Társulási Tanácsának határozatáról, mely szerint 

Szécsény Város Önkormányzatának 2017. január 1-i csatlakozási kérelmét elfogadta. Ez a döntés a 

társulási megállapodás módosítását vonja maga után, melyet a tag önkormányzatoknak is jóvá kell 

hagyni. Ezt kéri a képviselő-testülettől. 

 

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

 

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

Képviselő-testületének 

53/2016. (VIII.4.) önkormányzati határozata 

 

 

   A Képviselő-testület megtárgyalta a Szécsényi Járási Önkormányzatok  

   Területfejlesztési és Feladatellátási Társulás Társulási Megállapodásának  

   4. számú módosítását j ó v á h a g y j a. 

 

   Felhatalmazza a polgármestert Társulási Megállapodás aláírására. 

 

   Határidő: 2016. augusztus 31. 

   Felelős :   Verbói Gábor polgármester 

 

 

g) Radics István Művelődési Ház és Könyvtár nyitva tartási ideje. 

Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az IKSZT fenntartási ideje lejárt, ezért 

lehetőség van a nyitva tartási idő módosítására. Az intézmény vezetője az új nyitva tartási rendelet 

elkészítette és kéri annak jóváhagyását. 

 

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

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

53/2016. (VIII.4.) önkormányzati határozata 

 

 

    A Képviselő-testület megtárgyalta a Radics István Művelődési Ház és 

    Könyvtár nyitva tartási rendjéről szóló előterjesztést és azt a melléklet 

    szerint jóváhagyja. 

 

    Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 

 

    Határidő: 2016. augusztus 15. 

    Felelős:    Verbói Gábor polgármester 

 

h) Nógrádmegyer Rákóczi út 8 és 10 szám alatti ingatlanok értékesítése. 

Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

 

A polgármester emlékezteti a képviselőket az előzőekben meghozott döntésre, mely szerint a Petőfi út 

108 szám alatti ingatlant megvásárolta az önkormányzat Szabó László és társaitól azért, hogy Bangó 

Károlyt és Bangó Máriát az életveszély miatt legyen hová elhelyezni. A következő lépésben a Petőfi út 

108. szám alatti ingatlant az önkormányzat elcserélte a Rákóczi út 10. szám alatti ingatlanra, mely 

Bangó Károlyék tulajdona volt. Így a jelenlegi állapot szerint az önkormányzat tulajdonában van a 

nógrádmegyeri 569, 570, 571, 572 és 573 helyrajzi számú, természetben a Rákóczi út 10. szám alatti 

ingatlan.  
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Az önkormányzat tulajdonában van továbbá a szomszédos, Rákóczi út 8. szám alatti ingatlan is, mely 

szintén több helyrajzi számból áll, nincs már rajta felépítmény, beépítetlen terület. Az utcafronti része 

viszont olyan keskeny, hogy önállóan nem beépíthető. Ezt az ingatlant telek áron – 200.-Ft/m2 – lehet 

értékesíteni.  

 

A képviselő-testület előtt is ismert, hogy az önkormányzatnak jelentős a forrás hiánya, és a korábbi 

ingatlan vásárlást sem volt előre tervezhető, ezért javasolja a fentiekben megjelölt ingatlanok 

értékesítését. A Rákóczi út 10. szám alatti ingatlanon csupán a tető nélkül maradt épület falai állnak, 

de készül egy értékbecslés, melynek alapján az értékesítés megtörténhet. 

 

Hozzászólások: 

 

Szűcs János véleménye szerint az önkormányzatnak pénzhez kell jutnia a hiány egy részének 

fedezetére, ezért támogatja a polgármester javaslatát. 

 

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

határozatot hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

54/2016. (VIII.4.) önkormányzati határozata 

 

    A Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában lévő 

    forgalomképes ingatlanok értékesítéséről szóló előterjesztést és az  

    alábbiak szerint dönt: 

 

1.) A nógrádmegyeri ingatlan-nyilvántartásban 569, 570, 571, 572 és 573 

helyrajzi szám alatt felvett, természetben Nógrádmegyer, Rákóczi  

út 10. szám alatt lévő ingatlanokat – az értékbecslést követően az abban 

meghatározott áron –  és az egyéb felmerült költségek beszámításával 

értékesíti. 

 

2.) A nógrádmegyeri ingatlan-nyilvántartásban 568/1, 568/2, 568/3, 

568/4, 568/5 és 568/6 helyrajzi számú ingatlanokat 200.-Ft/m2-es 

áron, plusz az egyéb felmerülő költségek beszámításával  értékesíti. 

 

3.) Felhatalmazza a polgármestert az értékesítésekkel kapcsolatos 

intézkedések megtételére. 

 

    Határidő. 2016. szeptember 

                                    Felelős:    Verbói Gábor polgármester 

 

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

ülést 16.00 órakor bezárja. 

  

K.m.f. 

 

 

        Verbói Gábor            dr. László Tünde 

          polgármester               jegyző 


