23. számú
Jegyzőkönyv

Mátraverebély Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

2013. december 12-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri
Hivatalban 2013. december 12-én megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Seres Mária

polgármester

Zagyi Ferencné

alpolgármester

Csemer Csaba

képviselő

dr. Bakonyi Béla

képviselő

Juhász Péter

képviselő

Válintné Juhász Friderika

képviselő

dr. Őszi Attila Csaba

jegyző

Stekler Ottó

alpolgármester

Tanácskozási joggal:

Seres Mária polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Juhász Péter és Csemer Csaba képviselőket, jegyzőkönyvvezetőnek
Verebélyi Lívia köztisztviselőt kérte fel. A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők,
valamint a jegyzőkönyvvezető személyét egyhangúan elfogadta.
Seres Mária polgármester: Ismertette a napirendi pontokat, és kérte zárt napirendi pontban
Dr. Megyesi János ingatlan ajánlatának megtárgyalását. A Képviselő-testület javaslatot,
észrevételt nem tett, a napirendi pontokat elfogadta.
Napirend:
1./ Előterjesztés a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi
szabályairól szóló rendeletről
Előterjesztő: jegyző
2./ Előterjesztés a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alap rendelet módosításáról
Előterjesztő: jegyző
3./ Előterjesztés az idegenforgalmi adórendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
4./ Előterjesztés az önkormányzati
rendeletről
Előterjesztő: jegyző

segély

megállapításának

szabályairól

szóló

5./ Előterjesztés a szociális igazgatás és ellátások helyi szabályozásának rendelete
módosításáról
Előterjesztő: jegyző
6./ Előterjesztés a helyi iparűzési rendelet módosításáról
Előterjesztő: jegyző
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7./ Előterjesztés az egyes önkormányzati tulajdonú
hasznosításáról szóló rendelet módosításáról
Előterjesztő: jegyző

helyiségek,

vagyontárgyak

8./ A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: polgármester
9./ Határozat a szociális célú tűzifára jogosultság feltételeinek rangsorolásáról
Előterjesztő: polgármester
10./ Határozat az ÁSZ jelentéssel kapcsolatos Intézkedési tervről
Előterjesztő: polgármester
11./ Határozat a sportegyesület támogatásáról és a jövő évi költségvetés áttekintése
Előterjesztő: polgármester
12./ Határozat az 1990-1995 között keletkezett önkormányzati iratanyag levéltári
átadásának és az irattár rendezésének költségeiről
Előterjesztő: polgármester
13./ Egyebek
Zárt ülés:
14./ Határozat a BURSA HUNGARICA 2014. évi pályázatok elbírálásáról
Előterjesztő: polgármester

1. napirendi pont:
Előterjesztés a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi
szabályairól szóló rendeletről.
Seres Mária polgármester: Felkérte Csemer Csaba képviselőt, hogy a pénzügyi bizottság
állásfoglalását ismertesse.
Csemer Csaba képviselő: Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság támogatja és elfogadásra
javasolja a rendeletet.
A képviselő-testület részéről egyéb kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem
volt, ezért Seres Mária polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet.
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű igen szavazattal megalkotta a hulladékgazdálkodás, a
köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól és a települési
folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és
annak kötelező igénybevételéről szóló 10/2013 (XII.12.) számú
önkormányzati rendeletet.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2013.(XII.12.) számú rendelete
a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi
szabályairól és a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról
és annak kötelező igénybevételéről
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A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2. napirendi pont:
Előterjesztés a
módosításáról.

talajterhelési

díjról

és

a

környezetvédelmi

alap

rendelet

Seres Mária polgármester: Tájékoztatást kért Csemer Csaba képviselőtől, hogy a pénzügyi
bizottság, elfogadásra javasolja-e a rendeletet.
Csemer Csaba képviselő: A pénzügyi bizottság támogatta és elfogadásra javasolja az
előterjesztett rendeletet.
Stekler Ottó alpolgármester: Javasolta a rendeletet kiegészíteni azzal, hogy a lakosságot
kötelezzük arra, hogy a csatornára kössenek rá.
Zagyi Ferencné képviselő: Tájékoztatta a testületet arról, hogy Csengerházán az embereket
nem lehet kötelezni a rákötésre, mivel nincs kiépítve a csatornahálózat.
További kérdés vagy észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra bocsátotta Stekler Ottó
alpolgármester javaslatával kiegészítésével a rendelet-módosítást.
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű igen szavazattal megalkotta a talajterhelési díjról és a
környezetvédelmi alap módosításáról szóló 11/2013. (XII.12.) számú
önkormányzati rendeletet.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
11/2013. (XII.12.) számú rendelete
a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 5/2006. (III. 27.) számú rendelet
módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3. napirendi pont:
Előterjesztés az idegenforgalmi adórendelet módosításáról.
Seres Mária polgármester: Felkérte Csemer Csaba képviselőt ismertesse a pénzügyi bizottság
állásfoglalását.
Csemer Csaba képviselő: Tájékoztatta a testületet, hogy a pénzügyi bizottság támogatja és
elfogadásra javasolja az írásos előterjesztésben ismertetett adórendelet módosítását.
Stekler Ottó polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy a rendeletben kiegészítés történt,
azzal kapcsolatban, hogy az egyházi ingatlan hitéleti tevékenység, nem idegenforgalmi adó
köteles.
Mivel további kérdés vagy észrevétel nem volt, Seres Mária polgármester szavazásra bocsátotta
a módosított rendeletet.
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Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű igen szavazattal megalkotta az idegenforgalmi adóról
szóló 12/2013. (XII.12.) számú önkormányzati rendeletet.
Mátraverebély Községi önkormányzat
Képviselő-testületének
12/2013.( XII.12.) számú rendelete
az idegenforgalmi adóról szóló 27/2011. (XII.21.) számú rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. napirendi pont:
Előterjesztés az önkormányzati
rendeletről.

segély megállapításának szabályairól szóló

Seres Mária polgármester: Felkérte Juhász Péter képviselőt, hogy ismertesse a napirendi
ponttal kapcsolatban a szociális bizottság állásfoglalását.
Juhász Péter képviselő: Tájékoztatásul elmondta, hogy a szociális bizottság nem látja
átláthatónak a rendelet-tervezetet, és azt hiányosnak találja.
Zagyi Ferencné képviselő: Javasolja a rendeletbe bevenni, hogy köztemetés hamvasztáshoz
legyen kötve.
Csemer Csaba képviselő: Zagyi Ferencné képviselő javaslatával nem ért egyet, mert a cigány
kultúra ellenzi a hamvasztásos temetést.
Seres Mária polgármester: Javasolja az önkormányzati rendeletbe bevenni egy esély kassza
megalapítást, amellyel egy Önsegélyező Kört támogatna az Önkormányzat.
A Képviselő-testület tagjai támogatták Seres Mária polgármester javaslatát.
Mivel további kérdés vagy észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet.
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű igen szavazattal megalkotta az önkormányzati segély
megállapításának, kifizetésének, folyósításának és felhasználása
ellenőrzésének szabályairól szóló 13/2013. (XII.12.) számú
önkormányzati rendeletet.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
13/2013. (XII.12.) számú rendelete
az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának és felhasználása
ellenőrzésének szabályairól
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5. napirendi pont:
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Előterjesztés a szociális igazgatás és ellátások helyi szabályozásának rendelete
módosításáról.
Seres Mária polgármester: Elmondta, hogy az írásos előterjesztés kiküldésre került.
dr. Őszi Attila Csaba jegyző: Javasolja a rendelet határidő miatti elfogadását, majd januárban
egy teljesen új szociális rendelet megalkotását, módosítva az önkormányzati segélyekkel.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés vagy észrevétel nem volt, a polgármester
szavazásra bocsátotta az rendelet-módosítást.
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű igen szavazattal megalkotta a többször módosított a
szociális igazgatás és egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról
szóló 14/2013. (XII.12.) számú önkormányzati rendeletet.
Mátraverebély Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
14/2013.(XII. 12.) rendelete
a többször módosított a szociális igazgatás és egyes szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 8/2007. (V.21.) számú rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6. napirendi pont:
Előterjesztés a helyi iparűzési rendelet módosításáról.
Seres Mária polgármester: Felkérte Csemer Csaba képviselőt, ismertesse a pénzügyi bizottság
döntését a napirendről.
Csemer Csaba képviselő: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendet és elfogadásra
javasolta.
Stekler Ottó alpolgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy az iparűzési adóbevételben
hiányosságok vannak. Az adót főleg külsős cégek fizetik be. Törvény írja elő, hogy 2.500.000.Ft-ig az Önkormányzat 50 % kedvezményben részesítheti a helyi vállalkozókat, ezért javasolja
az iparűzési adó 2 %-ra történő felemelését.
Mivel további kérdés vagy észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet.
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű igen szavazattal megalkotta a helyi iparűzési adóról szóló
15/2013. (XII.12.) számú önkormányzati rendeletet.
Mátraverebély Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
15/2013. (XII.12.) rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 4/2013. (V.21.) számú rendelet módosításáról
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A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

7. napirendi pont:
Előterjesztés az egyes önkormányzati tulajdonú helyiségek, vagyontárgyak
hasznosításáról szóló rendelet módosításáról.
Seres Mária polgármester: Elmondta, hogy a rendelet-módosítás azért szükséges, mert az
Általános Iskola a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz került át.
Mivel további kérdés vagy észrevétel a napirenddel kapcsolatban nem volt, a polgármester
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű igen szavazattal megalkotta az egyes önkormányzati
tulajdonú helyiségek, vagyontárgyak hasznosításáról szóló 16/2013.
(XII.12.) számú önkormányzati rendeletet.
Mátraverebély Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
16/2013. (XII.12.) rendelete
az egyes önkormányzati tulajdonú helyiségek, vagyontárgyak hasznosításáról szóló
12/2010. (XII.16.) számú rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

8. napirendi pont:
A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása.
Seres Mária polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került, azt kiegészíteni nem
kívánta.
Zagyi Ferencné képviselő: Javasolta, hogy jelöljenek meg konkrét hetet és napot a testületi
ülések megtartására.
dr. Őszi Attila Csaba jegyző: Támogatta Zagyi Ferencé képviselő javaslatát. Véleménye
szerint a testületi ülések minden hónap 2. hetében csütörtökön, a bizottsági ülések pedig keddi
vagy szerdai napokon kerüljenek megtartásra.
Mivel kérdés vagy észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű igen szavazattal meghozta a 113/2013. (XII.12.) KT
határozatot.
Mátraverebély Önkormányzat Képviselő-testülete
munkatervét az alábbiak szerint határozza meg:

a

2014.

évi

FEBRUÁR
1.Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megtárgyalása.
Előterjesztő: polgármester
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MÁRCIUS
1.Étkezési térítési díjak felülvizsgálata.
Előterjesztő: polgármester
2.Érvényben lévő megállapodások és szerződések áttekintése.
Előterjesztő: polgármester
ÁPRILIS
1.Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről.
Előterjesztő: polgármester
2.Tájékoztatás az anya-és gyermekvédelem családsegítő és gyámügyi
tevékenységéről.
Előterjesztő: védőnő, gyermekjóléti szolgálat munkatársa
3.Tájékozató a Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről.
Előterjesztő: társulás munkatársa
JÚNIUS
1. Érvényben lévő rendeletek és határozatok áttekintése.
Előterjesztő: jegyző
AUGUSZTUS
1.Beszámoló
az
Önkormányzat
költségvetésének
I.
félévi
végrehajtásáról.
Előterjesztő: polgármester
2.Közbiztonság, közrend helyzetéről tájékoztatás.
Előterjesztő: felkérésére a Rendőrkapitányság által kirendelt személy
3.Tájékoztatás a Sportegyesület működéséről
Előterjesztő: egyesület elnöke
NOVEMBER
1.Beszámoló az önkormányzat költségvetésének I.-III. negyedévi
teljesítéséről.
Előterjesztő: polgármester
2.Helyi adónemek változásának megvitatása.
Előterjesztő: jegyző
DECEMBER
1.A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének megvitatása.
Előterjesztő: polgármester
5.Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről
Előterjesztő: jegyző
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2014. január 1-től folyamatosan

9. napirendi pont:
Határozat a szociális célú tűzifára jogosultság feltételeinek rangsorolásáról.
Seres Mária polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta
a tűzifa kiosztását. A bizottság akkor úgy döntött, hogy 150 m3 fát igényel és oszt szét a
lakosság között. Az Önkormányzat nem kapta meg a megigényelt famennyiséget, helyette 63
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m3 fa kiosztásáról dönthet a lakosság körében. Felkérte Juhász Péter képviselőt, hogy a szociális
bizottság véleményét ossza meg a testülettel a faosztással kapcsolatban.
Juhász Péter képviselő: Elmondta, hogy a bizottság a legcélszerűbb megoldásnak az találta,
hogy az Önkormányzat utalja vissza a favásárlásra kapott összeget, mert 63 m3 kiosztását nem
tudja az Önkormányzat igazságosan kivitelezni, sok a rászoruló ember.
Mivel kérdés vagy észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és
1 tartózkodó szavazattal meghozta a 114/2013. (XII.12.) KT
határozatot.
Mátraverebély Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elutasítja,
és nem ért egyet az előterjesztésben foglaltakkal.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 15.

10. napirendi pont:
Határozat az ÁSZ jelentéssel kapcsolatos Intézkedési tervről.
Seres Mária polgármester: Tájékoztatta a testületet arról, hogy az Intézkedési Terv
elkészítésében az Önkormányzat belső ellenőre segített.
További kérdés vagy észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban a testület részéről nem volt, a
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű igen szavazattal meghozta a 115/2013. (XII.12.) KT
határozatot.
Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi,
Településfejlesztési,
Jogi,
Turisztikai,
Közrendvédelmi
és
Kisebbségügyi Bizottsága a 11/2012.(VII.25.) önkormányzati rendelete
– Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti
és Működési Szabályzatáról- 42.§ (1) (3)-(4) bekezdésében biztosított
feladatát ellátva megtárgyalta és jóváhagyólag a Képviselő-testület
ülésére, döntésre alkalmasnak találta,helybenhagyja a jegyző által
előterjesztett ÁSZ jelentéssel kapcsolatos Intézkedési tervet.
Mátraverebély Község Önkormányzata képviselő-testülete a fentiek
alapján megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja a
Jegyző által elkészített ÁSZ jelentéssel kapcsolatos Intézkedési tervet.
Felhívja a jegyzőt, hogy az Intézkedési tervet haladéktalanul küldje meg
az ÁSZ Elnökének, de legkésőbb 2013. november 30-ig.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
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11. napirendi pont:
Határozat a sportegyesület támogatásáról és a jövő évi költségvetés áttekintése.
Seres Mária polgármester: Felkérte Stekler Ottó alpolgármestert, hogy ismertesse a
napirendet.
Stekler Ottó alpolgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a focicsapatnak kötelező részt
venni a Magyar Kupában. A testület 50.000.- Ft-ot szavazott meg a Sportegyesületnek, amiben
focin kívül még teke és ping-pong sportágak is szerepelnek. Javasolta elfogadásra az
előterjesztést.
További kérdés vagy észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban a testület részéről nem volt, a
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű igen szavazattal meghozta a 116/2013. (XII.12.) KT
határozatot.
Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
sportegyesület részére a Magyar kupán való részvételhez és a tekézők
versenyre nevezéséhez összességében 50 ezer Ft támogatást nyújt.
Felelős:polgármester
Határidő: azonnal

12. napirendi pont:
Határozat az 1990-1995 között keletkezett önkormányzati iratanyag levéltári
átadásának és az irattár rendezésének költségeiről.
Seres Mária polgármester: Az írásos előterjesztést kiegészíteni nem kívánta.
Mivel kérdés vagy észrevétel a testület részéről nem volt, a polgármester szavazásra bocsátotta
a határozati javaslatot.
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű igen szavazattal meghozta a 117/2013. (XII.12.) KT
határozatot.
Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az
előterjesztést és jóváhagyja, hogy megbízási szerződés alapján- külsős
szakemberekből álló csoport- a Polgármesteri Hivatal irattárait rendezze
és az 1990-1995 között keletkezett önkormányzati
iratok levéltári átadásának előkészítését szakszerűen, precízen,
szabályzatoknak megfelelően,
határidőre elvégezze.
Elvégzendő feladatok:
 Az önkormányzat irattáraiban lévő, a hivatal és jogelődje által
1960-1995 között keletkezett iratok ellenőrzése, selejtezése,
rendezése és a megrendezett iratokból új irattári rendszer
kialakítása. A feladatok végrehajtása vonatkozó iratkezelési
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szabályzatok, az 1995. évi LXVI. Levéltári törvény és a hatályos
adó és számviteli törvények alapján történik.
 Az önkormányzat 1990-1995 között keletkezett iratainak levéltári
átadásra történő előkészítése. Az átadás az 1995. évi LXVI.
Levéltári törvény és a 10/2002. sz. NKÖM rendelet előírásai
alapján történik. Ennek végrehajtásához a következő munkákat
kell elvégezni: selejtezés, rendezés, a rendezett iratok dobozolása
és szakszerű feliratozása, tételszintű átadási és selejtezési jegyzék
elkészítése, valamint a Polgármesteri Hivatalnál maradó iratokról
jegyzék készítése és átadási-átvételi jegyzőkönyvek elkészítése.
 A Levéltári átadáshoz szükséges savmentes szabványos levéltári
dobozokat a Polgármesteri Hivatalnak biztosítania kell.
Az elvégzendő feladatok teljes bekerülési költségére mintegy 200.000Ft-ot és a savmentes szabványos dobozokra mintegy 50 db-ra (bruttó
500-Ft/db) 25.000-Ft-ot
a Polgármesteri Hivatal 2014.évi
költségvetésében előirányoz.
Az előterjesztésben és a határozatban foglalt feladatok teljes körű
elvégzésére 2014. március 1.-július 31. közötti időszakot jelöli meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy ezen határozat
alapján a megbízási szerződést kösse meg Hernádi László vállalkozóval
és az eredményesen elvégzett munka után, Levéltári átadást követően a
megbízási díjat utalja át.
Felelős: jegyző
Határidő: értelemszerűen
További észrevétel, hozzászólás nem történt, így Seres Mária polgármester a Képviselőtestület ülését 15:25 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el.

K.m.f.

Seres Mária
polgármester

dr. Őszi Attila Csaba
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Juhász Péter
képviselő-testületi tag

Csemer Csaba
képviselő-testületi tag
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