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Az ülést Nagy Attila polgármester más irányú hivatalos elfoglaltsága miatt, Juhász Péter
alpolgármester vezette.
Juhász Péter alpolgármester: Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes,
jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth Dénes és Válintné Juhász Friderika képviselőket,
jegyzőkönyvvezetőnek Verebélyi Lívia köztisztviselőt kérte fel. A Képviselő-testület a jegyzőkönyv
hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadta.
Juhász Péter alpolgármester: A következő pontokra tett napirendi javaslatot 1. Mátraverebély
Község Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési terve, 2. Bírósági ülnökök jelölése, 3. Keletnógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című, KEOP-1.1.1/C/132013-0013 számú pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala.
A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta Juhász Péter alpolgármester napirendi pontokra tett
javaslatát.
Napirend:
1.Mátraverebély Község Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
2. Bírósági ülnökök jelölése
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
3. Kelet-nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című, KEOP1.1.1/C/13-2013-0013 számú pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
1. napirendi pont:
Mátraverebély Község Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési terve
Juhász Péter alpolgármester: Elmondta, hogy március 31-ig el kell fogadni a 2015. évi
közbeszerzési tervet akkor is, ha nemleges. Egyenlőre úgy néz ki, hogy nem lesz közbeszerzési
eljárás az Önkormányzatnál.
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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-testület
13/2015. (III.18.) KT határozata
Mátraverebély Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2015. évi
közbeszerzési tervét.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: polgármester
2. napirendi pont:
Bírósági ülnökök jelölése
Juhász Péter alpolgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy két személy kérte jelölését bírósági
ülnöknek, Verebélyi Istvánné és Gáspár Eliza helyi lakosok. Mindkettejüket javasolja ülnöknek a
Salgótarjáni Járásbírósághoz.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
14/2015. (III.18.) KT határozata
Mátraverebély Önkormányzat Képviselő-testülete bírósági ülnöknek jelöli
Verebélyi Istvánné 3077 Mátraverebély, Szabadság út 5. szám alatti lakost.
Határidő: 2015. március 19.
Felelős: jegyző
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
15/2015. (III.18.) KT határozata
Mátraverebély Önkormányzat Képviselő-testülete bírósági ülnöknek jelöli
Gáspár Eliza 3077 Mátraverebély, Sztahanov út 15. szám alatti lakost.
Határidő: 2015. március 19.
Felelős: jegyző
3. napirendi pont:
Kelet-nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című,
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 számú pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala
Juhász Péter alpolgármester: E-mail-ben tájékoztatást kapott a testület a határozatokhoz fűződő
magyarázatról, ugyanis korábban már döntöttük a pályázati önrészről.
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Beka Andrea jegyző: Elmondta, hogy a Társulás által írt levélben szereplő összegek közül a
37.814.- összeget nem kell kifizetni, csak a költségvetésben fedezetet kell rá biztosítani. Ez ugyanis
az EU által támogatott szelektív hulladékgyűjtéshez kapcsolódik. A másik 60.301.- összeget viszont
a számla megérkezése után, az Önkormányzatnak, mint önrészt ki kell fizetni.
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
16/2015. (III.18.) KT határozata
A „Kelet-nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
eszközbeszerzésekkel” című, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 számú pályázattal
kapcsolatos döntések meghozatala

 Mátraverebély Község képviselő-testülete a Kelet-Nógrád Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósításra kerülő, a 'Kelet-nógrádi
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel' című
pályázat megvalósításához szükséges önerőt 60.301.- Ft összegben az
önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosítja, és felhatalmazza a
polgármestert az önerő átadásáról szóló megállapodás aláírására, 2015.
április 15-i fizetési határidővel.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy Attila polgármester

 Mátraverebély Község képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az 1. pontban
megjelölt pályázathoz kapcsolódó üzemeltetési koncepció alátámasztásához
nyújtott, és a megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetett adatok,
információk a valóságnak megfelelnek, továbbá a megvalósíthatósági
tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerik és elfogadják.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy Attila, polgármester

 Mátraverebély Község képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
döntésről a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
munkaszervezetét a határozat megküldésével értesítse.
Határidő:
Felelős:

2015. március 31.
Nagy Attila, polgármester
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Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
17/2015. (III.18.) KT határozata
a „Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése” című,
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003 számú pályázathoz kapcsolódó
kivitelezési munkák esetleges többletköltségével kapcsolatos döntések
meghozatala
 Mátraverebély Község Képviselő-testülete a „Kelet-Nógrád Térségi
Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó
kivitelezési munkák megvalósításának önerő-fedezetéhez 2015. évi
költségvetésében legfeljebb 37.817.- Ft többletönerőt biztosít.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy Attila, polgármester

 A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kivitelezési munkák
megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás nyertesével történő
szerződéskötést követően a pontos összegnek megfelelő önerőről a
Képviselő-testületet tájékoztassa, és a költségvetési rendelet szükséges
módosítását terjessze elő.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Nagy Attila, polgármester

 Mátraverebély Község képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 12. pontok szerinti döntésről a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás munkaszervezetét a határozat megküldésével értesítse.
Határidő:
1. pont szerinti döntésről 2015. március 10.
2. pont szerinti döntésről értelemszerűen
Felelős:
Nagy Attila, polgármester
További kérdés, észrevétel vagy hozzászólás nem történt, ezért Juhász Péter alpolgármester a
Képviselő-testület ülését 15:00 órakor bezárta.
K.m.f.
Juhász Péter
alpolgármester

Beke Andrea
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Tóth Dénes
képviselő-testületi tag

Válintné Juhász Friderika
képviselő-testületi tag
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