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Jegyzőkönyv

Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének

2015. február 05-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban
2015. február 05-én megtartott rendkívüli üléséről
Jelen vannak:

Nagy Attila
Juhász Péter
Petréné Kormos Ágota

polgármester
képviselő
képviselő

Tóth Dénes
Válintné Juhász Friderika
Zagyi Ferencné

képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal: Beke Andrea Edit

jegyző

Nagy Attila polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Csemer Csaba képviselő egyéb
elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. Megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozatképes, jegyzőkönyv hitelesítőnek Petréné Kormos Ágota és Válintné Juhász Friderika
képviselőket, jegyzőkönyvvezetőnek Verebélyi Lívia köztisztviselőt kérte fel. A Képviselő-testület a
jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadta.
Nagy Attila polgármester: 5. napirendi pontként kérte, hogy vegye fel a Testület az Egyebek
napirendet, melyben a következőket tárgyalják: Telenor torony építése, Tájékoztatás a Szentkútnál
lévő szennyvíztelep helyzetéről, Karcag alpolgármester asszonyának felhívásáról tájékoztatás –
„legszebb konyhakert” pályázatról, Magyar Természetjáró Szövetség országos kékkör útvonal
kijelölése.
A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta Nagy Attila polgármester napirendi pontra tett javaslatát.
Nagy Attila polgármester: Beszámolt a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről.
A testület a beszámolót egyhangúan elfogadta.
Nagy Attila polgármester: Felkérte Válintné Juhász Friderika képviselőt, hogy ismertesse a
vagyonnyilatkozatokat vizsgáló AD-HOC bizottság észrevételeit.
Válintné Juhász Friderika képviselő: Tájékoztatásul elmondta, hogy a vagyonnyilatkozatokat
minden képviselő, határidőre leadta, azokat rendben találták a páncélszekrényben elzárásra kerültek.
Napirend:
1.Mátraverebély Községi Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének
szabályairól szóló rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
2. Együttműködési megállapodás Mátraverebélyi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testületével
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
3. Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Előterjesztő: Beke Andrea jegyző
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4. Mátraverebélyi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők elé támasztandó
munkateljesítmény-követelmények 2015. évre
Előterjesztő: Beke Andrea jegyző
5. Egyebek
a.) Telenor torony építése
b.) Tájékoztatás a Szentkútnál lévő szennyvíztelep helyzetéről
c.) Karcag alpolgármester asszonyának felhívásáról tájékoztatás – „Legszebb konyhakert”
pályázat
d.) Magyar Természetjáró Szövetség országos kékkör útvonal kijelölése
1. napirendi pont:
Mátraverebély Községi Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására.
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolta a költségvetési rendeletet. A pénzügyi bizottság külsős tagja Jakubovics Gábor
észrevételezte, hogy a költségvetésben a pályázatoknál nem látta az önrészt, ezért 3.000.000.- Ft
önerő került beépítésre a költségvetésbe. A szociális ügyek nagy része át fog kerülni a Járási
Hivatalhoz, ezért valószínűleg a költségvetés is módosulni fog, ami később megtárgyalásra kerül.
A napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, javaslat a testület részéről nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a
Mátraverebély Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2. napirendi pont:
Együttműködési megállapodás Mátraverebélyi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testületével
Nagy Attila polgármester: A napirendet kiegészíteni nem kívánta.
Beke Andrea jegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta az
együttműködési megállapodást és azt elfogadásra javasolta.
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatást kért arról, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
tárgyalta-e az együttműködési megállapodást.
Beke Andrea jegyző: Tájékoztatta Nagy Attila polgármestert, hogy a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat tárgyalta és elfogadta az együttműködési megállapodást.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
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Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
4/2015. (II.05.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a Mátraverebélyi Roma Nemzetiségi Önkormányzatával (PIR törzsszám:
792646) kötendő együttműködési megállapodást, és azt a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást
Mátraverebély Község Önkormányzata nevében aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Attila polgármester
3. napirendi pont:
Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy lényegi változás a Szervezeti és
Működés Szabályzatban nem történt. Kikerült belőle a külsős alpolgármesteri pozíció betöltése.
Beke Andrea jegyző: A közmeghallgatás októberben kerül megtartásra. A Szervezeti és Működési
Szabályzat önkormányzati funkciók melléklete tartalmazza a szakfeladatokat.
A napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, javaslat a testület részéről nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta.
Mátraverebély Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2015.(II.05.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
4. napirendi pont:
Mátraverebélyi Közös Önkormányzati Hivatalban
támasztandó munkateljesítmények 2015. évre

dolgozó

köztisztviselők

elé

Nagy Attila polgármester: Felkérte Beke Andrea jegyzőt, a napirend ismertetésére.
Beke Andrea jegyző: Elmondta, hogy az írásos előterjesztés kiküldésre került. A Kttv. biztosítja,
hogy teljesítményértékelést majd minősítést tudjon készíteni a munkáltató. A teljesítményértékelés
pontrendszer alapján történik, ami alapján a béreket el lehet téríteni.
A napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, javaslat a testület részéről nem volt.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
5/2015. (II.05.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mátraverebélyi
Közös
Önkormányzati Hivatalban dolgozó
köztisztviselőire
a
munkateljesítmények alapját képező célokat az alábbiak szerint állapítja
meg:
1./a. Továbbra is biztosítani kell a Képviselő-testület és a bizottságok
törvényes és eredményes működését. El kell érni az előterjesztések jó
színvonalú, határidőbeni elkészítését. Kiemelt figyelmet kell fordítani a
hozott döntések /rendeletek, határozatok/ maradéktalan végrehajtására.
b. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtása,
költséghatékony és költségtakarékos gazdálkodás szem előtt tartása, a
bevételt növelő források feltárása, az önkormányzati kintlévőségek
csökkentése érdekében a hátralékosokkal szemben hatékony intézkedések
megtétele.
c. Az önkormányzati ingatlanvagyonnal történő gazdálkodás javítása, az
önkormányzati ingatlanok hatékony hasznosítása, a vagyonnyilvántartás
folyamatos gondozása.
d. Az adóhátralékok csökkentése, az adóhatósági ellenőrző munka erősítése,
a követelések beszedéséhez hatékony eszközök alkalmazása.
e. Az önkormányzati feladat ellátási struktúra változásából adódó
követelmények teljesítése, az ehhez kapcsolódó jogi szabályozás miatt
jelentkező
önkormányzati
jogalkotási
(jogharmonizációs)
és
szabályzatalkotási kötelezettségek teljesítése.
f. Figyelmet kell fordítani a Hivatal belső szervezeti hatékonyságának
növelésére, a működés költségeinek racionalizálására.
g. Kiemelt feladat a szolgáltató közigazgatás jellegének erősítése, különös
tekintettel az ügyfélközpontú, ügyfélbarát, az ügyfél elégedettségét javító
ügyintézésre; törekedni kell a Járási Hivatallal történő együttműködés és
kapcsolattartás kialakítására.
h.
Az
önkormányzati
intézmények
jogszerű,
gazdaságos,
legköltséghatékonyabb működtetése. Törekedni kell a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal, valamint Tankerületi Igazgatósággal történő
együttműködés és kapcsolattartás kialakítására.
i. A Hivatalban a jogszabályi követelményeknek megfelelő, magas
színvonalú emberi erőforrás-gazdálkodásra kell törekedni. Kiemelt hangsúlyt
kell helyezni a munkatársak képzésére, továbbképzésére, szakmai ismereteik
bővítésére a jogszabályi környezet folyamatos változásaira tekintettel.
Határidő: 2015. február 1.
Felelős: Beke Andrea jegyző
5. Egyebek:
a.) Telenor torony építése
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy az előző polgármesteri ciklusban
többször megkereste az Egyház az Önkormányzatot, a Telenor torony építésével kapcsolatban. A
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szentkúti autóbusz parkolónál fog felépítésre kerülni a torony, ami önkormányzati terület, ezért
hozzájárulás szükséges hozzá az Önkormányzat részéről.
A napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, javaslat a testület részéről nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
6/2015. (II.05.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselő-testülete MátraverebélySzentkút Nemzeti Kegyhely igazgatójával történt egyeztetés értelmében a
Telenor által építendő torony létesítéséhez előzetes hozzájárulását adja az
alábbi feltételekkel:
1.
A Nemzeti Kegyhely igazgatójának kérésére a torony elhelyezése a
1640/1. hrzú ingatanon történhet a telek északkeleti sarkán.
2.

A torony rácsos acélszerkezettel épüljön meg.

3.
A Kegyhely tulajdonát képező 1640/2. hrsz-ú telken található autóbusz
parkoló útját megközelíthetőségi szempontból tegyék használhatóvá.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja azon jogát, hogy a végleges
hozzájárulást a beszerzett engedélyek bemutatása után teszi meg a beruházó
felé, valamint annak tükrében nyilatkozik véglegesen, ha rendezési tervét
átvizsgáltatja annak készítőjével és abban a torony építése nem ütközik
akadályba.
Határidő: 2015. február 6.
Felelős: polgármester
b.) Tájékoztatás a Szentkútnál lévő szennyvíztelep helyzetéről
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy Szentkúton van egy szennyvíztelepe az
Önkormányzatnak, amit használatba adott a Vízműnek. Gubán Zoltán Úrral megbeszélést folytatott,
aki tájékoztatta arról, hogy a puffer medence és a tartályok nem kerülnek lebontásra viszont az
összes többi dolog, igen. Abban az esetben, ha a puffer medence és a tartályok nem kerülnek
lebontásra és földdel feltöltésre kerül a terület, akkor azok a későbbiekben sem kerülnek lebontásra.
A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta Nagy Attila polgármester tájékoztatását.
c.) Karcag alpolgármester asszonyának felhívásáról tájékoztatás – legszebb konyhakert
pályázat
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy az Önkormányzathoz megkeresés
érkezett, legszebb konyhakert megpályázásával kapcsolatban. Véleménye szerint, ebben az évben ne
csatlakozzon az Önkormányzat a pályázathoz. A Testület tagjai ezzel egyetértettek.
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d.) Magyar Természetjáró Szövetség országos kékkör útvonal kijelölése
Nagy Attila polgármester: A Magyar Természetjáró Szövetség pályázat során nyert tájékoztató
táblákra pénzt, melyek kihelyezésével megkeresték az Önkormányzatot.
A napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, javaslat a testület részéről nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
7/2015. (II.05.) KT határozata
Mátraverebély Önkormányzat Képviselő-testülte úgy döntött, hogy mint az
érintett ingatlanok tulajdonosa ill. kezelője, a jelen nyilatkozattal az
Önkormányzat döntése alapján eljárva hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a
Magyar Természetjárók Szövetsége az Országos Kékkörtúraútvonalpro8ram keretében a megkeresése szerinti 47,97444534400006
t9,768426902000044
Mátraverebély
47,975954999999999
19,776392999999999 Vasút utca 27/29. számmal szemben a műút
elágazásában, füves részen 47,999580000000002 19,763338999999998
Szentkút, Pavilonsortól keletre, kegyhely előtti elágazásnál, a híd mellett
47,999225000000003 L9,7721,38000000002 Szentkút, nagy parkoló
behajtójánál.
Határidő: 2015. február 06.
Felelős: polgármester
További kérdés, észrevétel vagy hozzászólás nem történt, ezért Nagy Attila polgármester a
Képviselő-testület ülését 16:06 órakor bezárta.
K.m.f.

Nagy Attila
polgármester

Beke Andrea
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Petréné Kormos Ágota
képviselő-testületi tag

Válintné Juhász Friderika
képviselő-testületi tag
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