8. számú
Jegyzőkönyv

Mátraverebély Községi Önkormányzata
Képviselő-testületének

2016. május 12-én megtartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Mikszáth Kálmán
Művelődési Házban 2016. május 12-én megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak:

Nagy Attila
Juhász Péter
Petréné Kormos Ágota
Zagyi Ferencné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal: Beke Andrea jegyző
Nagy Attila polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselőtestület határozatképes, jegyzőkönyv hitelesítőnek Petréné Kormos Ágota és Zagyi Ferencné
képviselőket, jegyzőkönyvvezetőnek Verebélyi Lívia köztisztviselőt kérte fel. A Képviselőtestület a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadta. Csemer
Csaba, Tóth Dénes és Válintné Juhász Friderika képviselő igazoltan voltak távol.
Nagy Attila polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontokat kiegészíteni nem
kívánta.
A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
Napirend:
1./ Mátraverebély Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének
módosítása
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
2./ Mátraverebély Község Önkormányzat 2015.évi költségvetési beszámolója
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
3./ Mátraverebély Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadási rendelete
Előterjesztő: Beke Andrea jegyző
4./”Muzsikál az Erdő Alapítvány” támogatási kérelme
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
5./Egyebek
1. napirendi pont:
Mátraverebély Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének
módosítása
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy a költségvetésben szerepelnek
olyan számok, amelyek év közben módosulhatnak a közmunkaprogram kapcsán illetve a
különböző pályázatok beadásával. Egyéb gondolattal a napirendet kiegészíteni nem kívánta.
Petréné Kormos Ágota képviselő: Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletét.
A testület részéről kérdés, észrevétel nem volt.
1

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta.
Mátraverebély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
4/2016. (V.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.
évi költségvetésének módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2. napirendi pont:
Mátraverebély Község Önkormányzat 2015.évi költségvetési beszámolója
Nagy Attila polgármester: Elmondta, hogy az önkormányzat költségvetési beszámolója 3
részből tevődik össze: közös önkormányzati hivatal, önkormányzat és óvoda. Fontosnak
tartotta megemlíteni, hogy az óvoda átvétele után a leltár most realizálódik.
Beke Andrea jegyző: Tájékoztatta a testületet, hogy a Nemti és Mátraverebély hivatal között
jó a viszony. Köszönetet mondott a verebélyi kollégáknak a sok segítségért, amivel segítik a
Nemtiben dolgozó kollégák munkáját.
Nagy Attila polgármester: Az Önkormányzat beszámolója kapcsán, részletes kimutatás
történt. Elmondta, hogy a közfoglalkoztatás során a bevételt csak a programba forgathatja
vissza az önkormányzat. Tájékoztatta a testületet, hogy a TSZ majorban a portásfülke
rendbetétele megtörtént, valamint új kistraktort, utánfutót, használt kistraktort is vásárolt az
Önkormányzat.
Petréné Kormos Ágota képviselő: Tájékoztatta a testületet, hogy a pénzügyi bizottság
tárgyalta és elfogadásra javasolja a 2015. évi költségvetési beszámolót.
Nagy Attila polgármester: Kérte a testületet, hogy fogadják el a Mátraverebélyi Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi beszámolóját.
A testület részéről kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
22/2016. (V.12.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Mátraverebélyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Hivatali felelős: Cserhátiné Petre Krisztina pénzügyi előadó
Határidő: Azonnal
Nagy Attila polgármester: Kérte a testületet, hogy fogadják el a KATICA Óvoda
gazdálkodásáról szóló 2015. évi beszámolót.
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
23/2016. (V.12.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KATICA
Óvoda 2015.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Hivatali felelős: Cserhátiné Petre Krisztina pénzügyi előadó
Határidő: Azonnal
Nagy Attila polgármester: Kérte a testületet, hogy fogadják, el az önkormányzat 2015. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
24/2016. (V.12.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Hivatali felelős: Cserhátiné Petre Krisztina pénzügyi előadó
Határidő: 2016. május 31.
3. napirendi pont:
Mátraverebély Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadási rendelete
Nagy Attila polgármester: Az írásos előterjesztést kiegészíteni nem kívánta.
Petréné Kormos Ágota képviselő: Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja a 2015. évi zárszámadási rendeletet.
A testület részéről kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta.
Mátraverebély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5/2016. (V.12.) a 2015. évi zárszámadásról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
4. napirendi pont:
”Muzsikál az Erdő Alapítvány” támogatási kérelme
Nagy Attila polgármester: A „Muzsikál az Erdő Alapítvány” 2016. július 4-én Szentkúton
egy rendezvénysorozat keretében egy programot szervez, melyhez anyagi támogatást kérnek
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az Önkormányzattól. Kérem a testület véleményét arról, hogy az eszmei támogatáson túl
tudunk-e valamennyi pénzösszeget juttatni az alapítvány részére. Megjegyezni szeretném,
hogy saját civil szervezeteinket tudjuk támogatni, arra van elkülönített pénzösszeg a
költségvetésünkben, ilyen jellegű kiadásokat nem terveztünk az idei évben.
Petréné Kormos Ágota képviselő: Tájékoztatta a testületet arról, hogy a pénzügyi bizottság
eszmei támogatáson kívül nem kívánja támogatni a rendezvényt.
A testület részéről kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
25/2016. (V.12.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselő-testülete anyagi
segítséget nem tud nyújtani a „Muzsikál az Erdő Alapítvány”
Szentkúton tartandó rendezvényéhez, tekintettel arra, hogy
költségvetésében erre nincs elkülönítve pénzösszeg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. július 04.
Egyebek:
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet arról, hogy a VGÜ-vel letárgyalta a
lomtalanítási akciót, melynek időpontja 2016. május 30.A házak elől fogják elszállítani a
lomot. Felkérte Beke Andrea jegyzőt, hogy a lakosság időben, megfelelő módon tájékoztatva
legyen a lomtalanítás menetéről, időpontjáról.
Elmondta, hogy Szokolai László közbeszerzési szakember megcsinálta és feltöltötte a
közbeszerzési statisztikát.
Kérte a testület jóváhagyását arra vonatkozóan, hogy a megrendezésre kerülő rendezvényekre
megvásároljanak 2 db 8x12 méteres sátrat. A testület jóváhagyta a polgármester kérését.
Tájékoztatta a testületet, hogy június 02-ig van lehetőség pályázat beadására, mely
feladatellátás fejlesztésben belterületi utak felújítására került kiírásra. Tervbe van véve a
Damjanich valamint a Rákóczi út felújítása. 15.000.000.- Ft-os pályázat, amihez az önrész 15
%. Építési engedélyhez nem kötött. Várja a testület tagjaitól, az egyéb ötleteket, hogy mely
utak szorulnak felújításra.
Zagyi Ferencné képviselő: A Béke utat és a Lenin utat összekötő földutat nem lehet belőle
megcsinálni?
Nagy Attila polgármester: Az „összekötőútnál” a gond az, hogy az nem út, csak kijárták a
lakosok.
A konszolidációs pályázat beadására is lehetőség lesz az önkormányzatnak, melynek összege
44.000.000.- Ft. Ennek a pályázatnak a beadási határideje szeptember 01. Valamint lesz még
rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat, de ennek beadásával még várunk.
Beke Andrea jegyző: Tájékoztatta a testületet, hogy a kulturális bizottság döntött a civil
szervezetek támogatásáról, mely támogatási összegek utalásra is kerültek.
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Zagyi Ferencné képviselő: Rákóczi úton a féloldalas járda helyreállítási határideje mikor járt
le?
Beke Andrea jegyző: Emlékezete szerint március vége volt a határidő. Újra felszólítja a
tulajdonosokat, hogy végezzék el a helyreállítást.
Zagyi Ferencné képviselő: Sok autó áll kint közterületen. Az autók tulajdonosaitól nem lehet
közterület használati díjat szedni? Sok a kaszálatlan terület, valamint a kóbor kutya. A
Damjanich úti önkormányzati tulajdonú ingatlannál nagy a fű, gondozatlan a telek.
Beke Andrea jegyző: A kóbor kutya problémára a megoldás folyamatban van. A
gyepmesterrel a szerződés aláírásra került. Tervezzük egy újabb bejárást a rendőrséggel
együtt.
Zagyi Ferencné képviselő: A gátnál lévő zsilipek működőképesek?
Nagy Attila polgármester: A zsilipek rendben vannak, és van plusz szivattyú is, ha gond
lenne.
Petréné Kormos Ágota képviselő: Jelezte, hogy a temetőben valamint a kastélykertben is
nagy a fű. Folyamatosan vágatni kellene mindenhol a közmunkásokkal.
Nagy Attila polgármester: Megköszönte a képviselők észrevételezését.
További kérdés, észrevétel vagy hozzászólás nem történt, ezért Nagy Attila polgármester
a Képviselő-testület ülését 16:05 órakor bezárta.

K.m.f.

Nagy Attila
polgármester

Beke Andrea
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Petréné Kormos Ágota
képviselő-testületi tag

Zagyi Ferencné
képviselő-testületi tag
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