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Nagy Attila polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozatképes, jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth Dénes és Zagyi Ferencné képviselőket,
jegyzőkönyvvezetőnek Verebélyi Lívia köztisztviselőt kérte fel. A Képviselő-testület a jegyzőkönyv
hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadta.
Nagy Attila polgármester: Napirendi pontra tett javaslatot. Kérte felvenni 7. napirendi pontként a
Komplex kft. ügyvezető igazgató személyének megválasztását.
A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta Nagy Attila polgármester a napirend pontokra tett
javaslatát.
Nagy Attila polgármester: Beszámolt az utolsó testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről.
A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta Nagy Attila polgármester beszámolóját.
Napirend:
1. Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás 6. sz.

módosítása
Előterjesztő: polgármester
2.Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Mátraverebélyben
Előterjesztő: polgármester
3. Mátraverebélyi Községi Katica Óvoda beszámolója a 2014/2015. évi nevelési évről
Előterjesztő: polgármester
4. Üzleti ajánlat az Önkormányzat számlavezetésére
Előterjesztő: polgármester
5. A nem konszolidált települések támogatására kiírt pályázaton részvétel
Előterjesztő: polgármester, Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke
6. 2015. évi falunap programjának megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester
7. Egyebek
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1. napirendi pont:

Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás 6.
sz. módosítása
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a megállapodást egységes szerkezetbe
kell foglalni. Elmondta, hogy a településen 3 hulladékgyűjtő sziget kerül kialakításra. Ebből 1
Kányáson, 2 pedig Mátraverebély területén (Rákóczi út elején és a Sztahanov út és Alkotmány út
közötti területen). Augusztus végére készülnek el várhatóan a hulladékgyűjtő szigetek.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, javaslat nem volt.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
32/2015. (VI.25.) KT határozata
1. Mátraverebély Község Képviselő-testület a Kelet-Nógrád Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 6. számú
módosítását megtárgyalta, és azt a melléklet szerint jóváhagyja. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás
6. számú módosításának és az ahhoz csatolt egységes szerkezetbe foglalt
dokumentum aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Attila polgármester
2. A Képviselő-testület – a törvényi kereteket figyelembe véve – a települési
szilárd-hulladékkezelési önkormányzati hatáskörök közül a hatályos
Társulási Megállapodás 6. pontjában foglaltakon túl a Társulásra ruházza át
a Projekt sikeres megvalósítása érdekében az alábbi hatásköreit:
A Társulási Megállapodásban megjelöltek szerint a KEOP pályázat II.
keretében megvalósított Projekt II. eszközeinek üzemeltetése a Társulási
Megállapodás 6. pontjának j-k.) pontok alapján kiválasztott/kijelölt
közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján, a Társulási Megállapodás
6. pontjában megjelölt feladatkörök ellátása során a komplex
hulladékgazdálkodási rendszer működtetése érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Attila polgármester
3. Mátraverebély Község Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
döntésről a munkaszervezeti feladatokat ellátó Salgótarján Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalát – jelen határozat megküldésével – legkésőbb
2015. június 12-ig értesítse.
Határidő: 2015. június 12.
Felelős: Nagy Attila polgármester
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2. napirendi pont:
Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Mátraverebélyben
Nagy Attila polgármester: Elmondta, hogy az írásos előterjesztés kiküldésre került. Felkérte
Szomora Szilárdot,a Családsegítő munkatársát, ha kívánja, egészítse ki az előterjesztést.
Szomora Szilárd: Az írásos előterjesztést kiegészíteni nem kívánta.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
33/2015. (VI.25.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és
elfogadta a Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját Mátraverebélyben.
Határidő: 2015. június 26.
Felelős: polgármester
3. napirendi pont:
Mátraverebélyi Községi Katica Óvoda beszámolója a 2014/2015. évi nevelési évről
Nagy Attila polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták, azt kiegészíteni nem
kívánta.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
34/2015. (VI.25.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és
elfogadta Mátraverebélyi Községi Katica Óvoda beszámolóját a 2014/2015.
évi nevelési évről.
Határidő: 2015. június 26.
Felelős: polgármester
4. napirendi pont:
Üzleti ajánlat az Önkormányzat számlavezetésére
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy tavasszal a Sajóvölgye
Takarékszövetkezet bátonyterenyei fiókja megkereste az Önkormányzatot illetve rá 1 hónapra a
Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet is megkereste az Önkormányzatot, hogy együtt szeretnének
működni. Jó referenciákkal rendelkeznek. A testület gondolkodjon el, hogy az Önkormányzatnak
hasznos lenne-e pénzintézetet váltani. A pénzügyes kolléganők nem javasolják az OTP-től elhozni a
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számlavezetést. Véleménye szerint meg kell versenyeztetni a 3 szóban forgó pénzintézetet.
Javasolta, hogy az Önkormányzat az OTP-től is kérjen be árajánlatot szeptember végére.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
35/2015. (VI.25.) KT határozata
Mátraverebély Önkormányzat Képviselő-testülete felkérte a
polgármestert, hogy Önkormányzat nevében az OTP-től is kérjen be
árajánlatot szeptember végére a számlavezetéssel kapcsolatban.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: polgármester

5. napirendi pont:
A nem konszolidált települések támogatására kiírt pályázaton részvétel
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a Belügyminisztériumban dolgoznak a
pályázaton a nem konszolidált települések támogatására. Kérte, hogy a testület hatalmazza fel, hogy
a pályázattal kapcsolatban eljárjon, mikor az megjelenésre kerül.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
36/2015. (VI.25.) KT határozata
Mátraverebély Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy amennyiben megjelenik a BM honlapján illetve a
megfelelő önkormányzati felületen a nem konszolidált önkormányzatok
támogatására a pályázati kiírás az önkormányzat nevében a pályázatot
beadja.
Mivel feladatra lehet a támogatást igényelni, az alábbiakban határozza meg a
célt:
- önkormányzati belterületei utak felújítása, javítása,
- önkormányzat épületeinek felújítása
- amennyiben lehet eszközök beszerzése.
Felelős: polgármester
Nagy Attila polgármester: Kérte, hogy a 2015. évi falunap programjának megtárgyalását, utolsó
napirendként tárgyalja a testület.
7. napirendi pont:
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Komplex Kft. ügyvezető igazgató személyének megválasztása
Nagy Attila polgármester: Elmondta, hogy Puskás Gyula ügyvezető lemond tisztségéről.
Véleménye szerint, maradjon meg a Komplex Kft., ne szüntessék meg. Puskás Gyula helyett Miltner
Zsolt önkormányzati foglalkoztatott vegye át az ügyvezető igazgatói posztot. Mivel Milnter Zsolt
másodállásban végzi ezt a munkát, ezért a járulékfizetési kötelezettségek jóval kisebbek lesznek.
Jelenleg a kft. üzemeltetéséhez 3.000.000.- Ft. törzstőke szükséges, addig a pillanatig, míg a
cégbejegyzés meg nem történik.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
37/2015. (VI.25.) KT határozata
1./ Mátraverebély Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete
tudomásul vette, hogy Puskás Gyula, a Mátraverebélyi Komplex Kft.
ügyvezetője június 30-ável lemond tisztségéről.
2./ Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja,
hogy a Mátraverebélyi Komplex Kft. ügyvezetője július 1-től visszavonásig
a polgármester által javasolt Miltner Zsolt, 3064 Szurdokpüspöki, Radnóti
Miklós út 10. szám alatti lakos legyen, aki elfogadta a tisztségre való
felkérést.
3./ Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja,
hogy az egyszemélyes Mátraverebélyi Komplex Kft. társasági szerződése a
fentiek szerint módosításra kerüljön.
4./ Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Komplex Kft. törzstőkéjét 3.000.000 .-Ft-ra megemeli.

a

Határidő: 2015. július 31.
Felelős: polgármester
6. napirend pont:
2015. évi falunap programjának megtárgyalása
Nagy Attila polgármester: Javasolta, hogy a testület hatalmazza fel a Kulturális, Oktatási és Sport
Bizottságot, hogy kezdje el tárgyalni a falunappal kapcsolatos programokat, és arról a testületet
tájékoztassa. Tájékoztatásul elmondta, hogy a falunapon kiosztásra kerülő kitüntető címre felkérték
az önkormányzat által támogatott civil szervezeteket, hogy javaslatukat augusztus 1-ig adják le a
Polgármesteri Hivatalba.
Véleménye szerint, a kastélykertben található színpad állapota nem megfelelő, javításra szorul.
Kérte a testület jóváhagyását, hogy megkezdhessék a színpad felújítását.
A testület egyhangúan elfogadta és jóváhagyta Nagy Attila polgármester javaslatát a színpad
felújítására vonatkozóan.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
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Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
38/2015. (VI.25.) KT határozata
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja
a kastélykertben levő színpad felújítását és átalakítását a falunapra.
Határidő: 2015. augusztus 15.
Felelős: polgármester, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság

8. napirendi pont:
Egyebek
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy 2015. június 26-án a rendőrségi éves
oktatóprogram záró rendevényén 4 mátraverebélyi gyermek képviseli a települést.
Zagyi Ferencné képviselő: Felhívta a figyelmet, hogy a Rákóczi út végén lévő árok nincs takarítva,
ami gondot jelenthet nagy esőzéskor.
Nagy Attila polgármester: Tudomásul vette Zagyi Ferencné képviselő észrevételét, és sort
kerítenek az árok kitakarítására.
Petréné Kormos Ágota képviselő: Felhívta a testület figyelmét, hogy Verebélyi Lászlóné óvodai
konyhán dolgozótól eltulajdonított összeg Kecskés Attila konyha üzemeltetőnek történő
visszafizetésében a testületnek segíteni kellene. Véleménye szerint a konyhán a feltételek nem
voltak adottak a pénz megfelelő tárolására, ezért nem Verebélyi Lászlóné a hibás.
Csemer Csaba képviselő: Egyetértett Petréné Kormos Ágota felvetésével. Verebélyi Lászlóné
bűncselekmény áldozata lett, és a testületnek segíteni kell, az összeg visszafizetésében.
Nagy Attila polgármester: Mivel személyi kérdést érint az ügy tárgyalása, ezért kérte azt zárt ülés
keretein belül tárgyalni.
További kérdés, észrevétel vagy hozzászólás nem történt, ezért Nagy Attila polgármester a
Képviselő-testület ülését 16:15 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el.

K.m.f.

Nagy Attila
polgármester

Beke Andrea
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Tóth Dénes
képviselő-testületi tag

Zagyi Ferencné
képviselő-testületi tag
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