11. számú
Jegyzőkönyv

Mátraverebély Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

2014. augusztus 7-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban
2014. augusztus 07-én megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Seres Mária

polgármester

Csemer Csaba

képviselő

Válintné Juhász Friderika

képviselő

Zagyi Ferencné

képviselő

Zagyi Gyuláné

jegyző h.

Stekler Ottó

alpolgármester

Tanácskozási joggal:

Seres Mária polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Jegyzőkönyv
hitelesítőnek Válintné Juhász Friderika és Zagyi Ferencné 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. A Képviselő-testület javaslatot,
észrevételt nem tett, és a napirendi pontokat elfogadta.
Seres Mária polgármester: Beszámolt az előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről. A
testület a polgármesteri beszámolót egyhangúan elfogadta.

Napirend:
1. Előterjesztés az állami tulajdonú, Damjanich u. 40. szám alatti lakóházas ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásának használatbavételi módosításáról.
Előterjesztő: polgármester
2. Előterjesztés a Katica óvoda óvodavezetői pályázatának meghirdetéséről.
Előterjesztő: polgármester
3. Előterjesztés a Falunap programjának elfogadásáról.
Előterjesztő: polgármester
4. Előterjesztés a Kányási „Bányásznap” programjának elfogadásáról.
Előterjesztő: polgármester
5. Előterjesztés az önkormányzati Kft. ügyvezetője és társasági szerződése módosulásáról.
Előterjesztő: polgármester
6. Testületi állásfoglalás a jegyzői munkakör betöltésére.
Előterjesztő: polgármester
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7. Előterjesztés a mátraverebélyi Madách Imre Általános Iskola állami támogatásra nem
jogosult tanulóinak ingyenes tankönyvellátására.
Előterjesztő: polgármester
8. Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására igény benyújtásáról.
Előterjesztő: polgármester
Zárt ülés
9. Döntés a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló
pályázat nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról.
Előterjesztő: polgármester
10. Mátraverebélyért kitüntető cím és év embere cím adományozásáról.
Előterjesztő: polgármester

1. napirendi pont:
Előterjesztés az állami tulajdonú, Damjanich u. 40. szám alatti lakóházas ingatlan
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának használatbavételi módosításáról.
Seres Mária polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy a testület 2013. október 17-én hozott
döntést a Damjanich u. 40. szám alatti lakóházas ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba
vételéről. A jegyzői előterjesztés nem volt alapos. A képviselőtestület úgy hozta meg a döntését,
hogy nem volt tisztában azzal, hogy nem csak egy funkcióra (bérlakás), hanem egyéb tevékenységre
is hasznosítható az ingatlan. Minden évben beszámolót kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni az
Önkormányzatnak azt is, hogy mire használja az ingatlant. Ha nem a megjelölt funkcióra van
használva, akkor büntetést kap az Önkormányzat.
15 évig az ingatlanra elidegenítési tilalom áll fenn, és másfél évtized alatt többféle hasznosítás is
szóba jöhet, így célszerű a Magyar Nemzeti Vagyonkezelési Zrt-vel kötendő Megállapodásba a
korábbi testületi döntés alapján megjelölt „lakás- és helyiséggazdálkodás tevékenység”-en kívül
egyéb tevékenységeket is megjelölni (pl. közfoglalkoztatás, turizmussal kapcsolatos feladatok, stb.)
Seres Mária polgármester: Kérte a testületet, hogy fogadja el a Damjanich út 40. szám alatti
lakóházas ingatlan használatbavételi módosításáról szóló határozati-javaslatot.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
50/2014. (VIII.07.) KT határozata
1.
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
110/2013. (X.17.) számú határozatát visszavonja, és ezzel egy időben a
következő határozatot hozza: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar
Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Salgótarjáni
Kirendeltség vagyonkezelésében lévő 3077 Mátraverebély, Damjanich út
40. szám alatti, 687. helyrajzi számon felvett, lakóház megnevezésű
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ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba
adását.
2.
Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7),
8), 9), 12) és 13) pontjában meghatározott önkormányzati feladatainak
ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és az Önkormányzat ezen
feladatai szerinti célokra kívánja használni.
3.
Mátraverebély Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás
érdekében felmerülő költségek megtérítését.
4.

Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.

5.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Mátraverebély, Damjanich út 40. szám alatti, 687. hrsz-ú ingatlan
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az
MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi jognyilatkozatot
megtegye.
6.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3077
Mátraverebély, Damjanich út 40. szám alatti, 687 hrsz-ú ingatlan
ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást
aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2. napirendi pont:
Előterjesztés a Katica óvoda óvodavezetői pályázatának meghirdetéséről.
Seres Mária polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy az előző testületi ülésen megtárgyalásra
került, hogy az óvoda az Önkormányzat kezelésébe kerül. A vezető óvónő személyéről döntés
született. Verebélyiné Gáspár Zita vezető óvónő megbízatása 2014. augusztus végével lejár. Emiatt
a tisztség betöltésére pályázatot kell kiírni.
A testület részéről kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.
A polgármester kérte a testületet, hogy támogassa a Mátraverebélyi KATICA óvoda óvodavezető
óvónő munkakör betöltésére szóló pályázat kiírását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
51/2014. (VIII.07.) KT határozata
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és
támogatja a Mátraverebélyi Községi KATICA Óvoda óvodavezetői
pályázatának kiírását.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont:
Előterjesztés a Falunap programjának elfogadásáról.
Seres Mária polgármester: Tájékoztatta a testületet arról, hogy a falunapi programok között
lesznek olyanok, amelyek egész naposak. Délelőtt kerül megrendezésre a komplextelep program
keretén belül a focibajnokság. Délután 16 órától az önkormányzati programok kerülnek majd
megrendezésre. Minden program között tombolasorsolás lesz. A tombola nem pénzért lesz árusítva,
hanem különböző feladatokkal lehet majd „megszerezni” őket. A műsorvezetésre az Önkormányzat
egy egri vállalkozót keresett meg, aki a műsorszámok között stand-up comedyvel is szórakoztatja
majd a közönséget. Mazgon Jelena vezetésével a tánccsapat modern táncokat fog előadni.
Salgótarjánból egy operett társulat érkezik, akik operett slágereket és mai slágereket fognak
énekelni. Az est sztárvendégeként Oláh Gergő szórakoztatja majd a lakosságot. A falunap zárása
pedig a zenés tűzijáték lesz.
A falunapon az étkezés 4 állomáson lesz megoldva. Tóth Lászlóné gulyást készít, a
közfoglalkoztatottak egyik csoportja ludaskását, míg a másik lecsós csirkét, valamint a polgármester
Petre Róbertnével közösen nyúlpörköltet. Étkezési jegyeket azok fognak kapni, akik a falunapon
fellépnek vagy dolgoznak, valamint a focisták is.
Zagyi Ferencné képviselő: Véleménye szerint az aranylakodalmas házaspárok részére egy kis
sátort kellene kialakítani székekkel, ahol frissítőket (vizet, üdítőt) tudnak magukhoz venni.
Seres Mária polgármester: Megköszönte az észrevételt és kérte, hogy Zagyi Ferencné képviselő
legyen ebben a segítségére.
Mivel további kérdés vagy észrevétel nem volt, Seres Mária polgármester szavazásra bocsátotta a
falunapi program jóváhagyását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
52/2014. (VIII.07.) KT határozata
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és
támogatja a 2014. augusztus 17-én megtartandó Falunap programját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4. napirendi pont:
Előterjesztés a Kányási „Bányásznap” programjának elfogadásáról.
Seres Mária polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy 2014. szeptember 13-án szeretnék a
kányásiak megtartani a „Bányásznapot”. A tavalyi évhez hasonló programokkal készülnek. Javasolta
300.000.- Ft megszavazását a kányási „Bányásznap” kivitelezéséhez.
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A testület részéről kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt, ezért Seres Mária
polgármester szavazásra bocsájtotta a 2014. szeptember 13-án megtartandó kányási „Bányásznap”
programjának, és támogatási összegének elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
53/2014. (VIII.07.) KT határozata
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és
300.000.- Ft összeggel támogatja a 2014. szeptember 13-án megtartandó
kányási „Bányásznap” programját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5. napirendi pont:
Előterjesztés az önkormányzati Kft. ügyvezetője és társasági szerződése módosulásáról.
Seres Mária polgármester: Tájékoztatta a testületet arról, hogy Puskás Gyula, a Mátraverebélyi
Komplex Kft. ügyvezetője lemondott a tisztségéről jövőbeni külföldi munkája miatt. Javasolta, hogy
a Mátraverebélyi Komplex Kft. ügyvezetője Miltner Zsolt Szurdokpüspöki lakos legyen
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés vagy észrevétel nem volt, a polgármester
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
54/2014. (VIII.07.) KT határozata
1. Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
vette, hogy Puskás Gyula, a Mátraverebélyi Komplex Kft. ügyvezetője
lemond a tisztségéről külföldi munkája miatt.
2. Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja,
hogy a Mátraverebélyi Komplex Kft. ügyvezetője a polgármester által
javasolt Miltner Zsolt, Szurdokpüspöki lakos legyen.
3. Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja,
hogy az egyszemélyes Mátraverebélyi Komplex Kft. társasági szerződése a
fentiek szerint módosításra kerüljön.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

6. napirendi pont:
Testületi állásfoglalás a jegyzői munkakör betöltésére.
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Seres Mária polgármester: Elmondta, hogy a jegyzői álláshirdetésre érkezett pályázatok nem
felelnek meg a kritériumoknak, ezért a pályázat újra kiírása került. A beadási határideje 2014.
augusztus 8. Az újonnan beérkezett pályázatok elbírálásának határideje 2014. augusztus 15.
A napirendi ponttal kapcsolatban a testületnek észrevétele nem volt, egyhangúan elfogadták Seres
Mária tájékoztatását a napirenddel kapcsolatban.

7. napirendi pont:
Előterjesztés a mátraverebélyi Madách Imre Általános Iskola állami támogatásra nem
jogosult tanulóinak ingyenes tankönyvellátására.
Seres Mária polgármester: Kérte a testületet, hogy a tavalyi évhez hasonlóan azoknak a
gyerekeknek, akik nem jogosultak az ingyenes tankönyv ellátásra, az Önkormányzat idén is
biztosítsa ezt.
A 150 tanulóból a 2014-15-es tanévben csak 4 tanuló nem jogosult állami támogatásra a tankönyvek
tekintetében.
A tankönyvcsomagok kb. 13.000 forintba kerülnek. Ez a támogatni kívánt tanulók esetében
pontosan 52.635 forint költségvetési terhet jelentene az önkormányzatnak. Az önkormányzat
költségvetése lehetővé teszi, hogy támogassa azokat a családokat is, akik az állami támogatási
feltételeknek nem felelnek meg.
Kérdés vagy észrevétel nem volt, Seres Mária polgármester szavazásra bocsátotta a határozatijavaslatot.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
55/2014. (VIII.07.) KT határozata
1. Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a mátraverebélyi Madách Imre Általános Iskola állami
tankönyvtámogatásra nem jogosult 4 tanulója részére biztosítja a 201415-es tanévre a megvásárolandó tankönyvcsomagok árát.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetéséből 52.635 forintot
különít el a tankönyvcsomagok megvásárlására.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
tankönyvcsomagok beszerzésével kapcsolatos intézkedéseket megtegye.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

8. napirendi pont:
Előterjesztés a
benyújtásáról.

települési

önkormányzatok

rendkívüli

támogatására

igény

Seres Mária polgármester: Felkérte Cserhátiné Petre Krisztina pénzügyi ügyintézőt, hogy
tájékoztassa a testületet a napirendről.
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Cserhátiné Petre Krisztina pénzügyi ügyintéző: Tájékoztatásul elmondta, hogy az eddig
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települések elnevezésű pályázat neve mostantól
Fejlesztési támogatás. A pályázat beadási határideje 2014. szeptember 30, amihez szükséges a
testület hozzájáruló határozata.
Kérdés vagy észrevétel nem volt, Seres Mária polgármester szavazásra bocsátotta a határozatijavaslatot.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
56/2014. (VIII.07.) KT határozata
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2014. (I.31.)
BM rendelet alapján támogatja a települési önkormányzatok rendkívüli
támogatására történő igény benyújtását.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
További észrevétel, hozzászólás nem történt, így Seres Mária polgármester a Képviselőtestület ülését 14:40 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el.

K.m.f.

Seres Mária
polgármester

Zagyi Gyuláné
jegyző h.

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Válintné Juhász Friderika
képviselő-testületi tag

Zagyi Ferencné
képviselő-testületi tag
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