5. számú
Jegyzőkönyv

Mátraverebély Községi Önkormányzata
Képviselő-testületének

2016. március 31-én megtartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri
Hivatalban 2016. március 31-én megtartott rendes 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 Képviselőtestület határozatképes, jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth Dénes és Zagyi Ferencné,
jegyzőkönyvvezetőnek Verebélyi Lívia köztisztviselőt kérte fel. A Képviselő-testület a
jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadta.
Nagy Attila polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontokat kiegészíteni kívánta
Mátraverebély-Szentkút Sport Egyesület épület használati kérelmével, illetve az
Egyházmegyei Hatóság mátraverebélyi plébánia felújítására vonatkozó kérelmével.
A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
Napirend:
1.Civil szervezetek támogatására pályázat kiírása
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
2. Beszámoló a Közös Hivatal 2015.évi működéséről
Előterjesztő: Beke Andrea jegyző
3. Mátraverebély Község Önkormányzata 2016.évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
4. Mátraverebély Vasút út 22. sz. ingatlan ügye
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
5.Egyebek
1. napirendi pont:
Civil szervezetek támogatására pályázat kiírása
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, a 2016. évi költségvetésben
elkülönítésre került keretösszeg a civil szervezetek támogatására. A rendelkezésre álló
elkülönített pénzösszeg 4.500.000 Ft. Javasolta, hogy most is a Kulturális, Oktatási és Sport
Bizottság bírálja el a kérelmeket és utána tájékoztassa a Képviselő-testületet a döntésről.
Petréné Kormos Ágota képviselő: Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja a civil szervezetek támogatását.
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A testület részéről a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
14/2016. (III.31.) KT határozata
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.
évben pályázatot ír ki a településen működő civil szervezetek
támogatására.
1./Felkéri a jegyzőt, hogy a felhívással együtt juttassa el a szükséges
dokumentumokat a civil szervezetek részére, készítse elő döntésre a
kérelmeket.
2./Felhatalmazza a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságot hogy a
civil szervezetek pályázati beadványát ellenőrizze, és azt elbírálja,
majd tájékoztassa a Képviselő-tetületet.
Határidő: 2016. április 30..
Felelős: jegyző, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
2. napirendi pont:
Beszámoló a Közös Hivatal 2015. évi működéséről
Nagy Attila polgármester: Felkérte Beke Andrea jegyzőt ismertesse a napirendet.
Beke Andrea jegyző: Elmondta, hogy a beszámoló a 2015. év összefoglalása. Az írásos
előterjesztést kiegészíteni nem kívánta. Elmondta, hogy a két hivatal között jó az
együttműködés.
A testület részéről kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal tudomásul vette Beke Andrea jegyző beszámolóját.
3. napirendi pont:
Mátraverebély
elfogadása

Község

Önkormányzata

2016.

évi

közbeszerzési

tervének

Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy minden évben március 31-ig el
kell fogadni az önkormányzat közbeszerzési tervét még akkor is, ha pillanatnyilag nincs
tervben közbeszerzési eljárás az év folyamán.
Petréné Kormos Ágota képviselő: Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja a 2016. évi közbeszerzési tervet.
A testület részéről a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
15/2016. (III.31.) KT határozata
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Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
2016. évre szóló közbeszerzési tervét.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: jegyző
4. napirendi pont:
Mátraverebély Vasút út 22. sz. ingatlan ügye
Nagy Attila polgármester: Jelezte Beke Andrea jegyző felé, hogy mivel ingatlant érint a
napirend, ezért ezt szükséges-e zárt napirenden belül tárgyalni?
Beke Andrea jegyző: Mivel összeget nem érint, szerződéstervezet nincs, csak egy
szándéknyilatkozatot hoz a testület, ezért nem szükséges a zárt ülés elrendelése.
Nagy Attila polgármester: Eladásra érkezett ajánlat a Mátraverebély Vasút út 22. számú
ingatlanra. Véleménye szerint az ajánlattevővel tárgyalást kell kezdeményezni. Nagy János
tulajdonos akár telek értékében is hajlandó megválni az ingatlantól. A telken levő ház romos,
használhatatlan és több épület is van a telken. Az Önkormányzatnak az üresen lévő
ingatlanoknál rendet kell rakni. Az egyházzal közösen szükséges programot létrehozni és egy
szép faluképet kialakítani.
Csemer Csaba képviselő: A Dózsa György úton sok olyan ingatlan van, amelyeknek pesti
tulajdonosuk van és jelzálog van a házakon. Patkányok vannak az udvarokon. Tenni kell
valamit a romos ingatlanokkal. Fel kell őket szólítani, hogy tegyék rendbe az ingatlanokat,
udvarokat.
Nagy Attila polgármester: Tisztában van az Önkormányzat ezekkel a problémákkal. Viszont
a probléma kezeléséhez az Önkormányzat kevés lesz, ezért is próbálunk az egyházzal
együttműködni, illetve az Államtitkár Asszony segítségét és a Megyei Közgyűlés segítségét is
kérte az Önkormányzat a probléma rendezésére.
Csemer Csaba képviselő: Véleménye szerint, nem lenne szabad a szegregátumot
hermetikusan elzárni. Azoknak a családoknak, akik normálisabbak lehetőséget kellene adni
arra, hogy a 21-es főút másik oldalán olcsón vehessenek telkeket.
Zagyi Ferencné képviselő: Nem ért egyet Csemer Csaba képviselő véleményével. Ezek a
családok nem becsülik meg a szoc.pol-os házakat.
Nagy Attila polgármester: Kérte a képviselőket, hogy Egyebek napirendben beszéljék meg,
ezen problémát.
Petréné Kormos Ágota képviselő: Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság tárgyalta és nem
javasolja ezen ingatlan megvásárlását.
A testület részéről a napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
16/2016. (III.31.) KT határozata
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem
kívánja jelen feltételek között megvásárolni a Vasút út 22. sz.
ingatlant.
Határidő: 2016. április 30.
Felelős: polgármester
5. napirendi pont:
Mátraverebély-Szentkút Sport Egyesület kérelme
Nagy Attila polgármester: Benus Dániel Sport Egyesület elnöke megkereste az
Önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy a régi úttörőházat használhassák megbeszélésekhez,
sportgyűlésekhez, összejövetelekhez.
Petréné Kormos Ágota képviselő: A pénzügyi bizottság támogatja a kérelmet. Viszont az
épület állapotát ellenőrizni kell, mert már rég volt használva.
Nagy Attila polgármester: Ellenőrizni fogják az épület állapotát. A sportolók is be tudnak
segíteni az épület festésében, amihez az Önkormányzat is segítséget ad.
A testület részéről a napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
17/2016. (III.31.) KT határozata
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy átadja használatra a Sport Egyesület részére a kastély és
az iskola közötti kis épületet azzal a feltétellel, hogy megvizsgálja az
épület állapotát.
Határidő: 2016. április 30.
Felelős: polgármester
6. napirendi pont:
A Váci Egyházmegyei Hatóság mátraverebélyi plébánia felújítására kérelem
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a váci egyházmegyétől levelet
kapott az Önkormányzat, melyben a mátraverebélyi plébánia felújításához kérnek támogatást.
Nem elzárkózva a támogatástól, de véleménye szerint az Önkormányzat anyagi helyzetére
való tekintettel, munkával tudjuk támogatni a plébánia felújítását, anyagilag nem.
Petréné Kormos Ágota képviselő: A pénzügyi bizottság véleményezte a kérelmet.
Pénzösszeggel nem javasolja támogatni a plébánia felújítását, azonban, ha a törvényi háttér
megengedi, hogy a közfoglalkoztatottak nem csak önkormányzati ingatlanon végezzenek
munkát, azt minden további nélkül támogatni javasolják.
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A testület részéről a napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
18/2016. (III.31.) KT határozata
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy pénzbeli támogatást pénzügyi helyzetére való tekintettel
nem tud biztosítani a plébánia rendbetételére, viszont munkával –
amennyiben igény mutatkozik, - segíti az épület rendbetételét.
Határidő: 2016. április 30.
Felelős: polgármester
Egyebek
Nagy Attila polgármester: Lomtalanítás már rég volt a faluban. Tavalyi évre is tervezte az
Önkormányzat, azonban a BÁVÜ helyzete miatt elmaradt. A VGÜ-vel tárgyalt ez ügyben.
Pünkösd után, május utolsó hetében kivitelezhető lesz a lomtalanítás.
Petréné Kormos Ágota képviselő: Az iskola nevében kérése lenne. Májusban 50 éves lesz
az iskola, amire egy ünnepség keretén belül szeretnének megemlékezni, amihez egy
iskolazászló elkészítését is tervezik. Kérésük az, hogy az Önkormányzat támogatná-e az
iskolazászló elkészítését?
Nagy Attila polgármester: Támogatni javasolja, amiről nem is kíván határozatot hozni. A
testület támogatja az iskola kérését.
Zagyi Ferencné képviselő: A Rákóczi út 46. szám előtti járda helyreállítás határideje letelt
már? Az útra folyik emiatt az összes víz.
Beke Andrea jegyző: Utánanéz, Zagyi Ferencné kérdésének.
Bottyán János helyi lakos: A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatban több helyre kérik
kihelyezni a plakátokat. Zagyva út állapota elhanyagolt, kéri a mielőbbi helyreállítást. Sok az
elhanyagolt ingatlan a településen. Kérte ezen, tulajdonosok felszólítását, hogy rakja rendbe
mindenki az udvarát.
Nagy Attila polgármester: A tűzgyújtási tilalom belekerül a soron következő
Kalendáriumba. A Zagyva utat megnézik.
Varga Lajos helyi lakos: A Lenin utat és a Béke utat összekötő utat nem lehetne
megcsináltatni? Zúzalékkal beszóratni? Valamint az utak kátyúzása is fontos lenne.
Nagy Attila polgármester: Az összekötőúttal nem tud mit csinálni az Önkormányzat, mivel
az nincs útnak minősítve.
Csemer Csaba képviselő: Közmunkásokat oda lehetne küldeni, és oldjuk meg a problémát.
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Varga Lajos helyi lakos: Ha az udvarokba jut a zúzalékból, akkor a bekötőútra miért nem?
Nagy Attila polgármester: Kérte Varga Lajos helyi lakost, hogy nevezze meg kinek az
udvarában látott zúzalékot. Amennyiben nem tud megnevezni senkit, akkor viszont ne
vádaskodjon.
További kérdés, észrevétel vagy hozzászólás nem történt, ezért Nagy Attila polgármester
a Képviselő-testület ülését 16:30 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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