13. számú
Jegyzőkönyv

Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének

2015. július 21-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban
2015. július 21-én megtartott üléséről
Jelen vannak:

Nagy Attila
Juhász Péter
Csemer Csaba
Petréné Kormos Ágota
Tóth Dénes
Válintné Juhász Friderika
Zagyi Ferencné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal: Beke Andrea jegyző
Nagy Attila polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozatképes, jegyzőkönyv hitelesítőnek Petréné Kormos Ágota és Zagyi Ferencné képviselőket,
jegyzőkönyvvezetőnek Verebélyi Lívia köztisztviselőt kérte fel. A Képviselő-testület a jegyzőkönyv
hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadta.
Nagy Attila polgármester: Kérte a meghívóban megjelölt napirendi pontok elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a meghívóban szereplő napirendeket.
Napirend:
1./ A Nógrád Megyei Kormányhivatal által küldött NO-B/05/17-483/2015. számú törvényességi
felhívás ismertetése, megtárgyalása
- Önálló Falvak Szociális Szövetkezetéből történő kilépés – határozathozatal
- Mátraverebély Község közigazgatási területén lévő Nemzeti Vagyon részét képező
értékekről szóló 5/2012. (V.15.) számú rendeletének módosításáról
1. napirendi pont:
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal
törvényességi felhívással élt önkormányzatunk felé. A felhívásban szerepel, hogy 2015. május 20án megtartott testületi ülést nem törvényesen hívtuk össze. SZMSZ szerint, telefonon csak másnapra
lehet összehívni a testületet, aznapra nem. Véleménye szerint az SZMSZ-t módosítani szükséges,
hogy összehívható legyen a testület abban az esetben, ha fontos dologról azonnal dönteni kell. A
törvényességi felhívásban szerepel még az is, hogy a pénzügyi bizottság nem tárgyalta és hagyta
jóvá az ingatlannal kapcsolatos vételi ajánlatot. Hibaként szerepel, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló
törvény meghatározza, hogy milyen összegű vagyon felett kell versenyeztetési eljárást lefolytatni.
25 millió Ft-os összeg fölött versenyeztetést kellett volna csinálni. Így a 2015. május 20-án hozott
határozatok érvénytelenek.
Kéri az SZMSZ változtatását, oly módon, hogy azonnalra is össze lehessen hívni a testületet sürgős
döntés esetén. Módosítani kell a vagyonrendeletet és annak függelékeként versenyeztetési
szabályzatot kell elfogadnunk.
Csemer Csaba képviselő: Jelezte, hogy több szentkúti árus megkereste őt azzal a problémával,
hogy nem tájékoztatta őket senki az ingatlan eladással kapcsolatban. Érdeklődtek, hogy a pavilonok
előtt lévő területet, megvásárolhatnák-e.
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Nagy Attila polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy Szili Attila Fons Sacer belső egyházi
jogi személy igazgatója együtt szeretne működni a pavilonosokkal az árusításban sem ők sem
Peregrin atya nem akar korlátozni senkit.
Csemer Csaba képviselő: Véleménye szerint meg kell keresni a vállalkozókat azzal kapcsolatban,
hogy ki szeretne nagyobb területet.
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta Csemer Csaba képviselőt, hogy az előző testület a
településrendezési tervet elfogadta, ami szigorúan szabályoz, attól eltérni nem lehet.
Nagy Attila polgármester: Javasolta a Nemzeti Vagyon részét képező értékekről szóló 5/2012.
(V.15.) számú rendelet módosítását azzal a kritériummal, hogy 25.000.000.- Ft. összeg felett
hirdessen meg az önkormányzat versenyeztetést.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő rendeletet.
Mátraverebély Község Önkormányzatának
8/2015.(VII.21.) sz. rendelete
a Mátraverebély Község közigazgatási területén lévő
Nemzeti Vagyon részét képező értékekről szóló
5/2012(V.15.) számú rendeletének módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Nagy Attila polgármester: Kérte az Önálló Falvak Szociális Szövetkezetéből történő kilépés 2015.
május 20-i határozathozatal megerősítését.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
39/2015. (VII.21.) KT határozata
Mátraverebély Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy döntött,
hogy az Önellátó Falvak Szociális Szövetkezetből kilép.
Határidő: július 21.
Felelős: polgármester
További kérdés, észrevétel vagy hozzászólás nem történt, ezért Nagy Attila polgármester a
Képviselő-testület ülését 16:35 órakor bezárta.
K.m.f.
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Jegyzőkönyv hitelesítők:
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