10. számú
Jegyzőkönyv

Mátraverebély Községi Önkormányzata
Képviselő-testületének

2016. augusztus 04-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri
Hivatalban 2016. augusztus 04-én megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal: Fodor Zsoltné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

helyettesítő jegyző

Nagy Attila polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselőtestület határozatképes, jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth Dénes és Zagyi Ferencné
képviselőket, jegyzőkönyvvezetőnek Verebélyi Lívia köztisztviselőt kérte fel. A Képviselőtestület 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 Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
Napirend:
1./ Jegyzői megbízásról tájékoztatás
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester szóbeli előterjesztés
2./ Aktuális pályázatokról tájékoztatás
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester szóbeli előterjesztés
3./ Augusztus 20. Falunapi program ismertetése
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester szóbeli előterjesztés
Zárt ülés:
1./ „Mátraverebélyért” elismerő cím adományozása
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
1. napirendi pont:
Jegyzői megbízásról tájékoztatás
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy Beke Andrea jegyző
munkaviszonya 2016. július 31. nappal közös megegyezéssel megszűnt. Átmenetileg a
jegyzői feladatokat az SZMSZ szabályozása alapján Fodor Zsoltné adóügyi ügyintéző látja el.
Fodor Zsoltné helyettesítő jegyző: Kérte a testület türelmét, mivel a jegyzői feladatok
mellett az adóügyet is ellátja.
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Nagy Attila polgármester: Ahhoz, hogy a „közigálláson” megjelenjen a pályázat, kódot
kellett kérnie a közös önkormányzati hivatalnak, aminek átfutási ideje kb. 3 hét. Ezután
kerülhet kiírásra a jegyzői pályázat.
A testület részéről kérdés, észrevétel a tájékoztatással kapcsolatban nem volt, azt egyhangúan
tudomásul vették.
2. napirendi pont:
Aktuális pályázatokról tájékoztatás
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a Belügyminisztérium által kiírt
útpályázatot az Önkormányzat elnyerte, minek összege 15.000.000.- Ft. Ezen összeget a
testület által is jóváhagyott Damjanich út felújítására fordítja az Önkormányzat. A
közbeszerzésben Szokolai László közbeszerzési szakember segíti majd az Önkormányzat
munkáját.
Július 1-jén kiírásra került Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark pályázat, melynek
keretén belül saját testsúlyos edzésekre alkalmas gépparkot nyerhet el az Önkormányzat. A
pályázat önerő nélküli, abban az esetben, ha nem igénylünk mellé futópályát, mert ahhoz az
önerő 50% lenne. Lakosságszám arányában 2 „parkot” igényelhet az Önkormányzat. Mi egyre
szeretnénk beadni a pályázatot, melyet helyileg a Kastélykertben tervezünk. A pályázat
beadási határideje augusztus 15. A hivatalban dolgozó kettő diákmunkás előkészítette a
pályázat beadásához szükséges dolgokat, melyhez kérte a testület jóváhagyó határozatát.
A testület részéről kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
28/2016. (VIII.4.) KT határozata
Mátraverebély Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete
megismerte a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programot és a
következő határozatot hozta:
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot futókör nélküli
sportpark létesítéséhez nyújtsa be és a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidő: 2016. augusztus 15.
Felelős: polgármester
Nagy Attila polgármester: A közfoglalkoztatáson belül kettő pályázat beadására lesz
lehetőség. Az egyik közfürdő, közmosoda létrehozása a településen. Ez a pályázat olyan
településeken lesz lehetséges, ahol nincs kiépítve rendesen a közhálózat. Önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlan szükséges hozzá, illetve a település lakosságszáma nem haladhatja
meg a 2000 főt. Mivel a településen kiépített a közhálózat, így ezen pályázat az
Önkormányzatunkat nem érinti.
A másik közfoglalkoztatáson belüli pályázat, egy hűtő konténer megpályázása. Jelenleg
Önkormányzatunk számokkal nem tudná alátámasztani a hűtő szükségességét, mivel nincs
annyi haszonállatunk, illetve vágópontunk sem. A termelést növelni kell annak érdekében,
hogy későbbiekben ilyen pályázatokról ne maradjon le az Önkormányzat.
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Ismét kiírásra került a konszolidációs pályázat. Ötletekre van szükség, hogy mit jelöljön meg
az Önkormányzat a pályázat beadásában. Felmerült az, hogy a major fennmaradó részét
vásároljuk meg Stekler Ottótól. Véleménye szerint, a Vasút út 71. szám alatti önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlan illetve a Damjanich úti ingatlan felújítása is megjelölhető lehet a
pályázatban, vagy a temetőben lévő ravatalozó épület rendbehozatala.
Kéri a testületi tagoktól is, ha van ötletük jelezzék felé.
Zagyi Ferencné képviselő: A Kányáson lévő közösségi ház rendbetételére is beadható lehet
véleménye szerint a pályázat. Nyílászáró csere, külső felújítás, tetőfelújítás az épületen. A
településen lévő piactéren kialakítása is megvalósulhatna a pályázatból.
Nagy Attila polgármester: Megköszönte Zagyi Ferencné képviselő javaslatát.
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a telepprogram lezárult. Felkérte
Berki Juditot, hogy tájékoztassa a testületet a lehetséges pályázatok beadásáról.
Berki Judit meghívott előadó: Biztos kezdet gyerekház pályázati lehetőség. 0-3 éves korú
gyermekek fejlesztése. EFOPOS pályázat. A pályázat beadásához szükséges az, hogy a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők aránya 2011-20163 között meg kell,
hogy haladja a 60%-ot. A térségben 2 önkormányzat jogosult rá.
A másik pályázati lehetőség a telepprogram folytatása a településen. A konstrukcióban
változás lesz. Felnőttekre fog irányulni. A pályázathoz elsődleges felmérések szükségesek. Az
ELTE hallgatói megcsinálhatnák az adatfelvételeket, amit a későbbiekben is használhat az
Önkormányzat. A harmadik lehetőség egy LERI program keretén belül szlovák-magyar
együttműködés kialakítása. Közös kulturális rendezvények szervezése. Október 31. a pályázat
beadási határideje.
Nagy Attila polgármester: Peregrin atyával beszélt, aki tájékoztatta, hogy az egyházmegye
megválna a Ceferino háztól.
Nagy Attila polgármester: Megköszönte Berki Judit részvételét és tájékoztatását.
A testület egyhangúan elfogadta Nagy Attila polgármester pályázatokról szóló tájékoztatóját.
3. napirendi pont:
Augusztus 20. Falunapi program ismertetése
Nagy Attila polgármester: A programot kiegészíteni kívánta, Becsó Zsolt országgyűlési
képviselő köszöntő beszédével.
A falunapi program plakátja a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A testület részéről kérdés, észrevétel nem volt.
Petréné Kormos Ágota képviselő: A tombolahúzással kapcsolatban lesz-e, aki támogatja az
Önkormányzatot.
Nagy Attila polgármester: Személyesen keresi meg a vállalkozókat, hogy ki támogatná
ajándéktárggyal vagy összeggel a falunapot.
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További kérdés, észrevétel vagy hozzászólás nem történt, ezért Nagy Attila polgármester
a Képviselő-testület ülését 16:08 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el.

K.m.f.

Nagy Attila
polgármester

Fodor Zsoltné
helyettesítő jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Tóth Dénes
képviselő-testületi tag

Zagyi Ferencné
képviselő-testületi tag
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