9. számú
Jegyzőkönyv

Mátraverebély Községi Önkormányzata
Képviselő-testületének

2016. május 30-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri
Hivatalban 2016. május 30-án megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal: Beke Andrea jegyző
Nagy Attila polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselőtestület határozatképes, jegyzőkönyv hitelesítőnek Petréné Kormos Ágota és Válintné Juhász
Friderika képviselőket, jegyzőkönyvvezetőnek Verebélyi Lívia köztisztviselőt kérte fel. A
Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadta.
Csemer Csaba képviselő távollétét nem igazolta.
Nagy Attila polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontokat kiegészíteni kívánta,
a Bátonyterenyei Kossuth Lajos Térségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Madách Imre Tagintézmény tagintézmény-vezető munkakör betöltésére beadott pályázat
véleményezésével.
A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
Napirend:
1./ A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (III.05.) sz.
rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Beke Andrea jegyző
2./ „Biztonságos Vakációért” hét a Seconda Casaban tábor támogatása
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
3./ Mátraverebély, Damjanich út felújítása
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester szóbeli előterjesztés
1. napirendi pont:
A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (III.05.) sz.
rendeletének módosításáról
Nagy Attila polgármester: A napirend előterjesztője Beke Andrea jegyző, akinek átadta a
szót, ha kívánja, egészítse ki az írásos előterjesztést.
Beke Andrea jegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy az önkormányzatok kötelesek
gondoskodni minden 5 hónapos kort betöltő és 18. életét még be nem töltő gyermek szünidei
napi egyszeri meleg étkezéséről. Ennek keretében melegételt kell biztosítani az arra
jogosultak részére. A törvényi rendelkezés és a kormányrendelet értelmében minden
hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, akik gyermekvédelmi
kedvezményben részesülnek, az állami költségvetés által finanszírozottak, tehát az
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önkormányzat a rájuk fordított összeget megigényelhetik. Jelenleg 205 gyermek az, akik után
igényelni tudjuk az összeget.
Akik ebből a körből kiesnek, és vagy csak gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek,
vagy a család jövedelmi viszonyai alapján rászorulónak minősülnek, a települési
önkormányzat saját költségvetéséből, a szociális kerete terhére a szünidőben (tavaszi, nyári,
őszi, téli) biztosíthatják a napi egyszeri melegételt. Ehhez viszont szükséges a helyi szociális
rendelet módosítása, kiegészítése.
A mellékelt rendelettervezetben eldöntendő kérdésként szerepel a jövedelmi határ
megállapítása, ami lehet az egy főre jutó mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 200 vagy 250
%. Mellékletként kidolgoztunk egy kérelemnyomtatványt is.
Petréné Kormos Ágota képviselő: A szociális normatíva, ami 27.000.000.- Ft, fedezi azt,
hogy minden gyermek támogatva legyen? Akár az egy főre jutó mindenkori legkisebb
öregségi nyugdíj 250 % -a is?
Nagy Attila polgármester: Igen.
Nagy Attila polgármester: Kérte a képviselőket, a tervezet megvitatása során – amennyiben
elfogadják azt - terjedjen ki a döntésük arra vonatkozóan, hogy az egy főre jutó mindenkori
legkisebb öregségi nyugdíj 250 %-a legyen a jövedelemhatár.
Feltette szavazásra a rendeletet azzal, hogy a rendelet szövegébe a „250%”kerüljön
megfogalmazásra.
A testület részéről egyéb kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta.
Mátraverebély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról
és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (III.05.) sz.
rendeletének módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2. napirendi pont:

„Biztonságos Vakációért” hét a Seconda Casaban tábor támogatása
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy kb. 1,5 hónappal ezelőtt Révész
Ákos Bátonyterenye rendőrkapitánya, megbeszélést tartott, az idén is megrendezésre kerülő
„Biztonságos Vakációért” táborról. Iskolánként 5 gyermek táboroztatására van lehetőség,
melyhez kérik az Önkormányzat anyagi támogatását.
A testület részéről kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
26/2016. (V.30.) KT határozata
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Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
„Biztonságos Vakációért” hét a Seconda Casaban bűnmegelőző és
veszélyre való felkészítés táborban való részvételhez 5 gyermek
részére 20.000 Ft/ fő összeget biztosít, összesen:100.000 Ft-t a
szociális keret terhére.
A tábor 2016. június 27 – július 01-ig tart.
Határidő: 2016. június 1.
Felelős: polgármester
3. napirendi pont:
Mátraverebély, Damjanich út felújítása
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy lehetőség van önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázat beadására. A megpályázható összeg 15.000.000.Ft., amit útfelújításra lehet felhasználni. Szakember véleményezte a Damjanich és Rákóczi út
felújítását. Az összegből mind két út felújítása kivitelezhetetlen. A Rákóczi út felújítási
összege 19.000.000.- Ft-ra tehető. A Damjanich út felújítását fedezi a pályázható 15.000.000.Ft. Nem építési engedély köteles.
A testület részéről kérdés, észrevétel nem volt.
Nagy Attila polgármester: Kérte a testület, jóváhagyó határozatát a Damjanich út
felújításához.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
27/2016. (V.30.) KT határozata
Mátraverebély Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti
„Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések
támogatásra”pályázatot nyújt be, a pályázati alcélok közül az
alábbira:
III. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Mátraverebély,
Damjanich belterületi út) – 15.000.000.- Ft maximálisan igényelhető
támogatás erejéig.
A fejlesztési alcél esetében biztosított a vállalt önerő 2.674.367,- Ft
értékben - a minimálisan vállalandó önerő összege 2.647.059,-Ft.
Az önrészt az önkormányzat a 2016. évi költségvetésében az erre a
célra létrehozott tartalék keret terhére biztosítja.
Határidő: 2016. június 01.
Felelős: polgármester
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4. napirendi pont:
Bátonyterenyei Kossuth Lajos Térségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Madách Imre Tagintézmény tagintézmény-vezető munkakör betöltésére
beadott pályázat véleményezése
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy Tajtiné Koós Edit jelenlegi
igazgató, nyugdíjba vonul. Helyi lakos nem pályázta meg a vezetői pozíciót. Egy pályázat
érkezett, Radics Sándortól. A pályázat az előírásoknak megfelel.
A testület részéről kérdés, észrevétel nem volt.
A testület egyhangúan támogatta Radics Sándor tagintézmény-vezető pozícióra beadott
pályázatát.
Egyebek:
Zagyi Ferencné képviselő: Rákóczi úton a féloldalas járda helyreállítása megtörtént már? Fel
lettek szólítva a helyreállításra?
Beke Andrea jegyző: Még februárban, azóta nem.
Nagy Attila polgármester: Felkérte Beke Andrea jegyzőt, a probléma mielőbbi orvoslására.
Válintné Juhász Friderika képviselő: Jelezte, hogy a Petőfi út állapota is tarthatatlan.
Nagy Attila polgármester: Megköszönte a képviselők észrevételezését.
További kérdés, észrevétel vagy hozzászólás nem történt, ezért Nagy Attila polgármester
a Képviselő-testület ülését 15:50 órakor bezárta.

K.m.f.

Nagy Attila
polgármester

Beke Andrea
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Petréné Kormos Ágota
képviselő-testületi tag

Válintné Juhász Friderika
képviselő-testületi tag
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