3. számú
Jegyzőkönyv

Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének

2015. március 05-én megtartott rendkívüli üléséről

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

Nagy Attila
Juhász Péter
Petréné Kormos Ágota
Válintné Juhász Friderika
Zagyi Ferencné

Tanácskozási joggal: Beke Andrea Edit

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző

Nagy Attila polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Csemer Csaba képviselő és Tóth Dénes
képviselő egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. Megállapította, hogy a Képviselőtestület 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: 7. napirendi pontként kérte tárgyalni a start közmunka programok
megvalósulását, és 8. napirendi pontként kérte tárgyalni az Egyebek napirendi pontot.
A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta Nagy Attila polgármester napirendi pontokra tett
javaslatát.
Napirend:
1. Mátraverebély Község Önkormányzata Szociális rendeletének megtárgyalása, elfogadása
Előterjesztő: jegyző
2. Mátraverebély Község Önkormányzata Támogatási Szabályzatának megtárgyalása,
elfogadása - rendeletalkotás
Előterjesztő: jegyző
3.Civil szervezetek támogatására pályázat kiírása
Előterjesztő: polgármester
4. Mátraverebély Vasút út 77. szám alatti ingatlan vételi ajánlatának ismételt megtárgyalása
Szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: polgármester
5. Utcák elnevezése
Előterjesztő: polgármester
6. 2015. évi Kulturális programterv
Előterjesztő: polgármester, Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke
7. Start közmunka programok megvalósulása
Előterjesztő: polgármester
8. Egyebek
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1. napirendi pont:
Mátraverebély Község Önkormányzata Szociális rendeletének megtárgyalása, elfogadása
Nagy Attila polgármester: Felkérte Beke Andrea jegyzőt, ha kívánja, egészítse ki az írásos
előterjesztést.
Beke Andrea jegyző: Az előterjesztést kiegészíteni nem kívánta.
Nagy Attila polgármester Felkérte Válintné Juhász Friderika képviselőt a Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy számoljon be a bizottság álláspontjáról.
Válintné Juhász Friderika képviselő: Elmondta, hogy a bizottság 2 alkalommal tárgyalta a
rendelet-tervezetet és az elfogadásra javasolja.
A napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, javaslat a testület részéről nem volt.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2015. (III.05.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2. napirendi pont:
Mátraverebély Község Önkormányzata Támogatási Szabályzatának megtárgyalása,
elfogadása – rendeletalkotás
Nagy Attila polgármester: A napirendet kiegészíteni nem kívánta.
Beke Andrea jegyző: Tájékoztatta a testületet, hogy a Pénzügyi-Ellenőrző és Stratégiai Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolja. A civil szervezetek a pályázati nyomtatványokért a holnapi
naptól jöhetnek a Polgármesteri Hivatalba.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2015. (III.05.) önkormányzati rendelete a
Civil szervezetek támogatásáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3. napirendi pont:
Civil szervezetek támogatására pályázat kiírása
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet azon civil szervezetekről, akik részéről várható
lesz pályázat beadása. (Sport Klub, Nyugdíjas Klub, modellezők, táncosok, polgárőrség.)
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Nagy Attila polgármester: Javasolta, hogy a testület, hatalmazza fel a Kulturális, Oktatási és Sport
Bizottságot a beadott pályázati nyomtatványok ellenőrzésére és elbírálására.
A testület egyhangúan elfogadta Nagy Attila polgármester javaslatát.
A napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, javaslat a testület részéről nem volt.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
8/2015. (III.05.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a,
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságot hogy a civil szervezetek pályázati
beadványát ellenőrizze és azt elbírálja.
Határidő: 2015. március 18.
Felelős: polgármester, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
4. napirendi pont:
Mátraverebély Vasút út 77. szám alatti ingatlan vételi ajánlatának ismételt
megtárgyalása
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy a költségvetési rendelet megtárgyalásra
került. Az Önkormányzatnak 57.000.000.- Ft. költségvetési hiányt kell majd kezelni, emiatt nem
látja megvalósíthatónak a Vasút út 77. szám alatti ingatlan vételét. Két javaslata van a testület felé,
ez egyik javaslat az, hogy tartsa fent az Önkormányzat a vételi szándékát, viszont nem látja előre,
mikor kerülhetne sor az ingatlan megvételére. A másik javaslat az, hogy az Önkormányzat visszalép
a vételi szándéktól, ezzel nem visszatartva az eladót attól, hogy egyéb helyen hirdesse ingatlanát.
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
9/2015. (III.05.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a 3077 Mátraverebély, Vasút út 77. szám alatti ingatlan vételi szándékától
eláll.
Határidő: 2015. március 05.
Felelős: polgármester
5. napirendi pont:
Utcák elnevezése
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy 2012-ben kötelező volt határozatot hozni
az utcanév-változásokról, mivel nem lehet kommunista közszereplőkről utcát elnevezni, ami az
Önkormányzati választásokra való tekintettel, még nem történt meg.
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Beke Andrea jegyző: Javaslat érkezett, hogy a Tátra tér elnevezés ne változzon Ceferino tér
elnevezésre, így ezzel nem terheli az önkormányzat az ott lakókat.
A napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, javaslat a testület részéről nem volt.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
10/2015. (III.05.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselő-testülete megváltoztatja a
75/2012.(VI.13.) határozatát a következők szerint:
Lenin út
Nógrádi Sándor út
Ságvári Endre út
Sztahanov út
Felszabadulás út
Tátra tér

- Mátyás király út helyett Rét út
- Nógrádi út,
- Magtár út,
- Hunyadi út,
- Vereb Péter út
- nem változik

Határidő: 2015. augusztus 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásban részt vesz: jegyző
6. napirendi pont:
2015. évi Kulturális programterv
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a Kulturális és Oktatási és Sport
Bizottság megtárgyalta a 2015. évi Kulturális programtervet és azt elfogadásra javasolta.
A napirendi pontot kiegészíteni nem kívánta. Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselőtestülete
A testület részéről kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban nem volt.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
11/2015. (III.05.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi
határozatot hozta a 2015. évi Kulturális programtervvel kapcsolatban:
1./ Március 15. ünnepség az Iskola szervezi.
2./ Május 1. – Majális - májusfa állítás a Kastély kertben
Műsor felelős:Válintné Juhász Friderika, májusfa beszerzést Tóth Dénes
vállalta.
3./ Május 9.- I., II. világháborús hősök emlékművének megkoszorúzása
(Kopjafánál, előtte rendbe kell tetetni a körülötte levő területet)
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Felelős Petréné Kormos Ágota, Verebélyiné Gáspár Zita közreműködésével
óvodások adnának kis műsort a koszorúzás előtt.
4./ Gyermeknap - május utolsó vasárnapja (31.)
adomány osztás a gyerekeknek, műsort az iskola és az óvoda ad.
5./ Augusztus 15. Falunap – felmerült, hogy „Lecsófesztivál”-ként kerül
megrendezésre.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat is főzhetne.
A műsor szervezésében részt vesz a Bizottság és a jegyző.
Terv: Reggeli ébresztő a falu lakóinak (esetleg lovas kocsiról kikiáltó vagy
fúvós zene)
Polgármester köszöntő
Meghívott résztvevők (terv): Drumsters –dobokon játszó együttes
Demény team – motoros bemutató
Kalina Enikő és társa – operett,nóta
Cigánytánc, zene- helyi művészekkel
Erox – olasz táncdalok
Közben emlékplakett átadása, arany lakodalmasok köszöntése, főzőverseny
Záró tűzijáték.
6./ November 14. Falusi disznótor (disznóölés, feldolgozás, evés!!!!)
7./ December 21. Karácsony –a tavalyihoz hasonló
Felelős: polgármester, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság

7. napirendi pont:
Start közmunka programok megvalósulása
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a Munkaügyi Központ „start közmunka
programok” megvalósulásához a testület által hozott határozat szükséges.
Kérte, hogy az összes megvalósuló program egy határozatban kerüljön elfogadásra.
A testület részéről kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban nem volt.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
12/2015. (III.05.) KT határozata
Mátraverebély Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2015.
évi kistérségi startmunka program keretében az alábbi programelemekben
kíván részt venni:
1. belterületi közutak karbantartása programelem,
2. mezőgazdasági földutak karbantartása programelem,
3. belvízelvezetés programelem,
4. illegális hulladéklerakó helyek felszámolása programelem.
5. mezőgazdaság programelemben - a felajánlott saját forrásból (1.340.464.- Ft.)
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Mátraverebély Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a vonatkozó dokumentumok aláírására valamint a szükséges
nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2015. március 05.
Felelős: polgármester
8. napirendi pont:
Nagy Attila polgármester:
- Tájékoztatta a testületet, hogy Gödöllőről a Huba program igazgatója ellenőrzést tartott. A
szerződésben vállalt kötelezettségnek a település nem tett eleget, ezért a keltetőgépeket
visszavihetik. 2015.03.04-én tárgyalni voltak ezzel kapcsolatban Gödöllőn, minek eredményeként
sárga magyar tyúk vételére került sor.
- Települési Operatív Programok kapcsán kiderült, hogy az 1 évvel ezelőtt beadott pályázatok közül
egy sem felel meg a pályázati előírásoknak. Ennek kapcsán tárgyalásokat folytattak. Önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlanok felújítását lehetne kivitelezni a pályázati pénzből. Várjuk, hogy a
pályázatot újra megnyissák.
- 2015.03.03-án Szentkúton voltak tárgyalni az atyákkal. A Szentkúton lévő pince az ő
tulajdonukban van, amit hajlandóak az Önkormányzat használatába adni 20 évre egy szerződés
keretén belül, ami 5 évente kerülne felülvizsgálatra.
Szociális nevelő munkában is részt kívánnak vállalni a szentkúti atyák, segítenek a hátrányos
helyzetű közmunkásoknak.
A kegyhely bejáratához vezető út az Önkormányzat tulajdona. Az úthasználatért 2.000.000.- Ft-ot
kellene fizetni az atyáknak az önkormányzat felé, viszont az út helyrehozása, ami az Önkormányzat
feladata, többe kerülne. Két lehetőség van, vagy csökkenti az Önkormányzat az összeget, de ebben
az esetben az Önkormányzatnak kellene az utat helyrehozni, vagy az Önkormányzat visszaadja a
közútkezelőnek az utat.
A Szentkúton lévő butiksor és a felette lévő legelő is az Önkormányzat tulajdona, viszont a rajta
lévő felépítmények magánkézben vannak. Véleménye szerint az Önkormányzat eladhatná a területet
az egyháznak.

További kérdés, észrevétel vagy hozzászólás nem történt, ezért Nagy Attila polgármester a
Képviselő-testület ülését 17:05 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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