4. számú
Jegyzőkönyv

Mátraverebély Községi Önkormányzata
Képviselő-testületének

2016. március 04-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri
Hivatalban 2016. március 04-én megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:

Nagy Attila
Juhász Péter
Csemer Csaba
Petréné Kormos Ágota
Tóth Dénes
Válintné Juhász Friderika
Zagyi Ferencné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal: Beke Andrea jegyző
Nagy Attila polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselőtestület határozatképes, jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth Dénes és Zagyi Ferencné,
jegyzőkönyvvezetőnek Verebélyi Lívia köztisztviselőt kérte fel. A Képviselő-testület a
jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadta.
Nagy Attila polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontokat kiegészíteni kívánta
Bangó Gáborné 3077 Mátraverebély, Damjanich út 18. szám alatti lakos kérelmével.
A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
Napirend:
1. 2/2015.(II.05.) sz. rendelet módosítása az Önkormányzat és szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról
Előterjesztő: Beke Andrea jegyző
2. 3/2015. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosítása települési támogatásról és az
egyéb szociális ellátásokról
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
1. napirendi pont:
2/2015.(II.05.) sz. rendelet módosítása az Önkormányzat és szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a rendeletmódosítás azért
szükséges, hogy a közmeghallgatás tekintetében, ne kösse magát dátumhoz a testület.
Elegendő, hogy a közmeghallgatásról szóló fejezetbe csak az egyszeri alkalmat rögzítse
testület. Kérem a módosítás elfogadását.
Beke Andrea: Hozzátette, hogy azért is jó, ha nincs konkrét időpont a közmeghallgatásra,
mert nem fordulhat elő többet,hogy a Törvényességi Főosztály felé jelzés megy, mert esetleg
pont pár nappal a megjelölt hónap után kerül megrendezésre.
A testület részéről a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2/2016. (III.04.) önkormányzati rendelete a
2/2015. (II.05.) sz. rendelet módosítása az Önkormányzat és
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2. napirendi pont:
3/2015. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosítása települési támogatásról és
az egyéb szociális ellátásokról
Nagy Attila polgármester: Felkérte Beke Andrea jegyzőt ismertesse a napirendet.
Beke Andrea jegyző: Szükségessé vált a Szociális rendelet módosítása, hogy az
Önkormányzat a START közmunkaprogramon belül megtermelt javakat a rászorult emberek
között szétoszthassa.
A rendelet 21. § 3. bek. h.) pontjával egészül ki.
Nagy Attila polgármester: A előzőhöz indoklásként még elmondta, hogy az ÁFA fizetés
miatt is fontos, hogy módosítsuk a rendeletet. Amennyiben ugyanis nem természetbeni
juttatásként kerül kiosztásra, akkor nem az önköltségszámítás szerint kihozott összeg után kell
ÁFÁ-t fizetni, ami történetesen többszöröse lehet a tényleges értékesítési árnak.
Válintné Juhász Friderika képviselő: Tájékoztatta a testületet, hogy a Szociális Bizottság
tárgyalta és elfogadásra javasolja a rendeletet.
A testület részéről kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 3/2016. (III.04.) önkormányzati rendelete a
3/2015. (III.05.) sz. rendelet módosítása a települési támogatásról
és az egyéb szociális ellátásokról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Egyebek
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a Minden Gyermek Lakjon Jól
Alapítvány megkereste az Önkormányzatot. Javasolta, hogy csatlakozzon az Önkormányzat a
programhoz, amihez szükség van a testület jóváhagyó határozatához. 2016. március 07.
12:00 óráig kell nyilatkozni arról, hogy az Önkormányzat részt vesz a programban.
A testület részéről kérdés, észrevétel nem volt és elfogadta Nagy Attila polgármester
javaslatát a programban való részvételre.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
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Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
12/2016. (III.04.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy részt vesz, a Minden Gyermek Lakjon Jól Alapítvány
szervezésében a rászoruló gyermekek támogatásában.
Határidő: 2016.03.07.
Felelős: polgármester
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy Bangó Gáborné Damjanich út 18.
szám alatti lakos megkereste a délelőtt folyamán az Önkormányzatot, hogy segítséget kérjen.
Bangó Gáborné két gyermeke is izomsorvadásban szenved. Az egyik gyermek állapota annyit
romlott, hogy speciális emelőszerkezet megvásárlása vált esedékessé, ami 30.000.- Ft-ba
kerül. Javasolta támogatni Bangó Gábornét, az emelőszerkezet megvásárlásában.
A testület részéről kérdés, észrevétel nem volt és elfogadta Nagy Attila polgármester
javaslatát a programban való részvételre.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
13/2016. (III.04.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy 30.000.- Ft. vissza nem fizetendő támogatással segíti
Bangó Gáborné 3077 Mátraverebély, Damjanich út 18. szám alatti
lakost, a Sito betegemelőlift emelő és fürdetőháló megvásárlásához.
Határidő: 2016.03.07.
Felelős: polgármester
Csemer Csaba képviselő: Több lakos jelzett felé, hogy a Vasút úton az árokból nem tud
elfolyni a víz, illetve az úton 30 cm mély gödrök vannak, amit az autók kijártak. Mikor lesz
helyreállítva?
A Hangya épületben gyűjti sok ember a szemetét. Tele van szemeteszsákokkal, és emiatt sok
a patkány.
A Dózsa Gy. úton valamint a Vasút úton lévő romos ingatlanok tulajdonosait fel kellene
szólítani az épületek rendbe tételére vagy elbontására.
A közmunkaprogram véleménye szerint el van csúszva. Nem válik a falu hasznára. Szappan
Lászlóné személyét sok közmunkás nem tudja és nem is akarja elviselni. A majorban olyan
állapotok vannak, hogy káosz. Vannak olyanok, akik tisztességesen akarnak dolgozni, de nem
tudnak. Szólni nem mernek.
Nagy Attila polgármester: Soha nem bántottuk az embereket. Felajánlotta, hogy
egyeztessenek időpontot képviselő Úrral és közösen menjenek ki a majorba szétnézni, hogy
milyen állapotok vannak.
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Csemer Csaba képviselő: 3-4-5 közmunkás megy végig az utcán és ők szedik a szemetet.
Más településeken a közmunkások folyamatosan sepernek és dolgoznak. 2 órát nem bírnak ki
a munkahelyen az emberek.
Nagy Attila polgármester: Véleménye szerint ez minősíti az embereket is. Előrelépés van a
közmunkában. Feljelentés történt a közmunkaprogram kapcsán, amiről biztos tudomása van a
képviselő Úrnak is. Ennek személy szerint örül, mert azok a hibák, amik jelenleg vannak,
kijavításra kerülhetnek. Ebben az évben még jobban fog működni a közmunkaprogram. Új
kistraktort tud vásárolni az Önkormányzat. Az ellenőrzés során megállapították, hogy az
önkormányzat raktárában megtalálható minden a közmunkaprogram keretében vásárolt
eszköz- szerszámok, gépek stb., tehát nem ellopták, minden darab számlával leltárban
igazolható és megtalálható.
Csemer Csaba képviselő: Ellentétek vannak a közmunkások között, rivalizálnak.
Nagy Attila polgármester: Ezt az önkormányzat próbálja kezelni.
Csemer Csaba képviselő: A majorban lévő nők, akiknek havi bajaik vannak, nem tudnak
elmenni normálisan mosdóba, mert nincs illetve kézmosási lehetőség sincs. Hazamenni pedig
nem tudnak.
Beke Andrea jegyző: Nem kívánt Csemer Csaba képviselővel női dolgokról beszélni.
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a képviselőt, hogy mosdó is van és kézmosási
lehetőség is a majorban.
Valamint elmondta, hogy felveszi az Önkormányzat a közúttal a kapcsolatot, hogy
rendbetételre kerüljön a Vasút úton az árok illetve az út is. A Hangya épület a Ceferino Kft.
tulajdonában van, tehát őket fogjuk felszólítani az áldatlan állapotok miatt.
Csemer Csaba képviselő: Beszélt már ez ügyben az atyával.
Beke Andrea jegyző: Véleménye szerint, az ott élő emberek folyamatosan egymásra
mutogatnak, nem vállalja fel senki a felelősséget a szemétlerakással kapcsolatban. Aki ott
lakik, az felelős a koszért, ami ott van.
További kérdés, észrevétel vagy hozzászólás nem történt, ezért Nagy Attila polgármester
a Képviselő-testület ülését 13:45 órakor bezárta.
K.m.f.

Nagy Attila
polgármester

Beke Andrea
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Tóth Dénes
képviselő-testületi tag

Zagyi Ferencné
képviselő-testületi tag
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