12. számú
Jegyzőkönyv

Mátraverebély Községi Önkormányzata
Képviselő-testületének

2016. szeptember 27-én megtartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri
Hivatalban 2016. szeptember 27-én megtartott rendes üléséről.
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Petréné Kormos Ágota
Tóth Dénes
Válintné Juhász Friderika
Zagyi Ferencné

Tanácskozási joggal: Fodor Zsoltné
Cserhátiné Petre Krisztina

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

helyettesítő jegyző
pénzügyi ügyintéző

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,
9. napirendi pontként kérte felvenni a beiskoláztatási támogatást a közép- és felsőoktatásban
részesülőknek, 10. napirendi pontként javasolta tárgyalni az ingyenes étkeztetés és
tankönyvellátás biztosítását az állami támogatásból kiszorultak részére.
A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
Napirend:
1./ Mátraverebély Község Önkormányzat 2016. I. félévi költségvetés teljesítésének
beszámolója
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
2./ A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására pályázat
benyújtása
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
3./ A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatásra pályázat benyújtása
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
4./ A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás megtárgyalása
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
5./ A Mátraverebély, Rákóczi út 33. szám alatti ingatlan megvásárlására vonatkozó
felajánlás
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
6./ Telekmegosztási kérelem ismertetése Mátraverebély 193, 194 helyrajzi számú
ingatlanokra
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
1

7./ A Mátraverebély, Dózsa György út 34. szám alatti ingatlan tulajdonjogának kérdése
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
8./ A Mátraverebély 1631 helyrajzi számú, kivett helyi közút besorolású ingatlan
tulajdonjogának átadása a Magyar Közútkezelő Zrt. részére
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
9./ Egyebek
1. napirendi pont:
Mátraverebély Község Önkormányzat 2016. I. félévi költségvetés teljesítésének
beszámolója
Nagy Attila polgármester: Átadta a szót Cserhátiné Petre Krisztina pénzügyi ügyintézőnek,
amennyiben kívánja, egészítse ki a napirendet.
Cserhátiné Petre Krisztina pénzügyi ügyintéző: A pénzügyi bizottság tárgyalta a
napirendet, azt kiegészíteni nem kívánta.
Petréné Kormos Ágota képviselő: A pénzügyi bizottság részletes tájékoztatást kapott
Mátraverebély Község Önkormányzat 2016. I. félévi költségvetésének beszámolójáról, és azt
a bizottság elfogadásra javasolta.
Nagy Attila polgármester: Kérte, az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót elfogadni.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
30/2016. (IX.27.) KT határozata
Mátraverebély
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Mátraverebély Községi Önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról
szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Hivatalai felelős: Cserhátiné Petre Krisztina pénzügyi ügyintéző
Felelős: polgármester
Nagy Attila polgármester: Kérte, az óvoda 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót
elfogadni.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
31/2016. (IX.27.) KT határozata
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Mátraverebély Község Katica Óvoda 2016. I. félévi gazdálkodásáról
szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Hivatalai felelős: Cserhátiné Petre Krisztina pénzügyi ügyintéző
Felelős: polgármester
Nagy Attila polgármester: Kérte, a közös hivatal 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló
előterjesztést elfogadni.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
32/2016. (IX.27.) KT határozata
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Mátraverebélyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. I. félévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Hivatalai felelős: Cserhátiné Petre Krisztina pénzügyi ügyintéző
Felelős: polgármester
2. napirendi pont:
A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására pályázat
benyújtása
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a pályázat minden évben beadható.
Az Önkormányzat az elmaradt kifizetésekre fordítja az elnyert összeget.
Petréné Kormos Ágota képviselő: A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet és azt
elfogadásra javasolta.
A testület részéről kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
33/2016. (IX.27.) KT határozata
A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény, valamint a megjelent pályázati kiírás alapján igényelhető.
Mátraverebély Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja a 312590 igénylési azonosító számú települési
önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázat benyújtását.
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Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: polgármester
3. napirendi pont:
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatásra pályázat benyújtása
Nagy Attila polgármester: Az írásbeli előterjesztést kiegészíteni nem kívánta.
Petréné Kormos Ágota képviselő: A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet és
elfogadásra javasolta.
A testület részéről kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
34/2016. (IX.27.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó,
vissza nem térítendő kiegészítő támogatásra igényt nyújt be, az
alábbiak szerint: barnakőszénre 198 háztartásra – 6q/háztartás – 1188
q megvásárlásához 3.564.000,-Ft+ÁFA összegre. Az önkormányzat a
szociális célú szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtásban részt vesz: pénzügyi ügyintéző
4. napirendi pont:
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás megtárgyalása
Nagy Attila polgármester: Az írásos előterjesztést kiegészíteni nem kívánta.
Petréné Kormos Ágota képviselő: Javasolta, hogy a Bursa Hungarica „B” részével
kapcsolatban keressék meg azon diákokat, akiket érinthet, mert sokan nem tájékozottak a
pályázati lehetőségről.
Nagy Attila polgármester: Megköszönte Petréné Kormos Ágota javaslatát, és kérte minden
képviselő segítségét a diákok mihamarabbi tájékoztatásában.
A testület részéről kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
35/2016. (IX.27.) KT határozata
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is részt vesz a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben. Ennek
érdekében 2016. október 3-ig benyújtja a 2017. évi pályázati
fordulóhoz az ÁSZF. 1. sz. melléklet szerinti csatlakozási
nyilatkozatot, és elvégzi a pályázók által elektronikusan kitöltött
EPER-BURSA rendszerből kinyomtatott pályázati űrlapon az
önkormányzathoz benyújtott pályázatok befogadását, formai
ellenőrzését és elbírálását.
Határidő: 2016. október 3.
Felelős: polgármester
5. napirendi pont:
A Mátraverebély, Rákóczi út 33. szám alatti ingatlan megvásárlására vonatkozó
felajánlás
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy email-en megkeresést kapott az
Önkormányzat, melyben Benus István - 1/6-od részarányú tulajdonos – a többi tulajdonossal
egyetértve, felajánlotta a Mátraverebély, Rákóczi út 33. szám alatti ingatlant megvételre. Az
ingatlan vélhetően a két világháború között épült, falazata kő és tégla. Egy nagyszoba, egy
kisebb szoba és egy konyha található benne. A ház egyedi fűtésű, az udvarban egy nyári
konyha és egy kamra áll. Irányárként 1.800.000.- Ft-ot jelölt meg levelében.
Petréné Kormos Ágota képviselő: Sok az eladó ingatlan a faluban, és véleménye szerint,
mindenki eladó ingatlanát az Önkormányzat nem fogja tudni megvásárolni.
Nagy Attila polgármester: Elmondta, hogy az Önkormányzat jelenlegi anyagi körülményei
nem adnak lehetőséget arra, hogy megvásárlásra kerüljön az ingatlan.
A testület részéről egyéb kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
36/2016. (IX.27.) KT határozata
Mátraverebély Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy Benus István kérelmét elutasítja.
A Képviselő-testület lemond a 3077 Mátraverebély, Rákóczi út 33.
szám alatti lakóházas ingatlan megvásárlásáról.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről értesítse
Benus Istvánt, a lakóházas ingatlan tulajdonosát, kérelmezőt.
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Határidő: 15 napon belül
Felelős: polgármester
6. napirendi pont:
Telekmegosztási kérelem ismertetése Mátraverebély 193, 194 helyrajzi számú
ingatlanokra
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a bátonyterenyei hivatal
Építésügyi Hatóságától megkeresték az Önkormányzatot, egy telekmegosztási kérelemmel
kapcsolatban. Csemer Krisztián mátraverebélyi lakos, építési engedélyt kért a hatóságtól a
Dózsa György úti ingatlanára. Az Építésügyi Hatóság azzal a kérelemmel fordult az
Önkormányzathoz, hogy a 193, 194 hrsz-ú telkek végéből az Önkormányzat vásárolja ki a kb.
8 m-es részt és nevezze át közterületnek. Ez azonban véleménye szerint nem érdeke az
Önkormányzatnak. Javasolta, hogy Csemer Krisztián vásárolja meg a külső szomszédja
részét, és a két ingatlanból a szükséges területrészt ajánlja fel közterületnek.
Fodor Zsoltné helyettesítő jegyző: Véleménye szerint, a polgármester Úr vegye fel a
kapcsolatot a Bátonyterenyei hatósággal és egyeztessen velük a megoldást illetően.
A testület részéről kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
37/2016. (IX.27.) KT határozata
Mátraverebély
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza Nagy Attila polgármestert, hogy a Mátraverebély 193
és 194 hrsz-ú ingatlanok átminősítésével kapcsolatban keresse fel a
bátonyterenyei Hivatal Építésügyi Hatóságával a kapcsolatot.
Határidő: 15 napon belül
Felelős: polgármester
7. napirendi pont:
A Mátraverebély, Dózsa György út 34. szám alatti ingatlan tulajdonjogának
kérdése
Nagy Attila polgármester: A Mátraverebély Dózsa György út 34. szám alatti ingatlan
tulajdonosa, Csemer Pálné elhalálozott. Az ingatlan Önkormányzati tulajdon volt, amit
Csemer Pálné részletfizetésre, megvásárolt. Adásvételi szerződés is készült az ingatlanról, ami
magába foglalja azt, hogy, ha három hónapnál több ideig nincs fizetve a részlet, akkor ezen
ingatlan visszaszáll az Önkormányzatra. Csemer Pálné 2010 óta nem fizette a részletet.
Fodor Zsoltné helyettesítő jegyző: Dr. Papp János ügyvéd Úrtól azt a tájékoztatást kapta,
hogy az ingatlan adásvételi szerződése elévült, mert az Önkormányzat nem élt azon
lehetőségével, hogy visszaszálljon rá az ingatlan. Az ingatlan kulcsa az Önkormányzatnál van
jelenleg. Véleménye szerint, ki kell menni az ingatlanhoz és az ingóságokról tételes
jegyzőkönyvet kell felvenni. A felvétel során remélhetőleg adatot találunk az örökösök
személyéről, így a hagyatéki eljárás megindítható.
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Nagy Attila polgármester: Az ingatlanra megvásárlására illetve bérlésére két kérelem
érkezett. Véleménye szerint, amíg nem tisztázottak az ingatlan tulajdoni viszonyai, addig nem
lehet az ingatlannal kapcsolatban „döntéseket” hozni.
Javasolta, hogy fogadja el a testület azon határozatot, melyben az Önkormányzat a
hagyatékátadó végzés kiadásáig nem dönt az ingatlanról.
A testület részéről kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
38/2016. (IX.27.) KT határozata
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Mátraverebély, Dózsa György út 34. szám alatt
található ingatlan tulajdonjogáról a hagyatékátadó végzés kiadásáig
nem dönt.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
8. napirendi pont:
A Mátraverebély 1631 helyrajzi számú, kivett helyi közút besorolású ingatlan
tulajdonjogának átadása a Magyar Közútkezelő Zrt. részére
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a Magyar Közútkezelő Zrt.
szeretné saját tulajdonába visszavenni az 1631 hrsz-ú közutat. Az út nagyon rossz állapotban
van, felújítására, karbantartására az Önkormányzatnak nincs pénze. Ha az út visszakerül a
közúthoz, akkor valószínűleg felújításra kerülne. Laczkó Csaba műszaki ellenőr szakember
véleménye is az út visszaadását támasztja alá. Az út egy szakasza azonban a tavalyi évben
felújításra került. Ez az Önkormányzat tulajdonában maradna. A pénzügyes kolléganők
szerint, az út visszaadása vagyonveszteség lenne.
Petréné Kormos Ágota képviselő: Mit takar pontosan az, hogy vagyonveszteség?
Cserhátiné Petre Krisztina pénzügyi ügyintéző: Az út visszaadása az Önkormányzatnak
vagyonveszteség lenne. Több mint 100 millió Ft felett van az értéke. A vagyonnak tartania
kell magát vagy növekedni. Kézzel fogható veszteség természetesen nincs.
Nagy Attila polgármester: Laczkó Csaba szakember véleményére hivatkozva, javasolta az
1631 hrsz-ú közút visszaadását.
A testület részéről kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban nem volt.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egy tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

7

Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
39/2016. (IX.27.) KT határozata
1. Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
tulajdonában lévő Mátraverebély-Szentkút 1631 hrsz-ú helyi közút
elnevezésű ingatlan tulajdonjogát a Magyar Közútkezelő Zrt. részére
átadja.
2. Mátraverebély
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza Nagy Attila polgármestert az út átadás-átvétellel
kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására, valamint az átadásátvételhez szükséges jognyilatkozatok megtételére, és az út
átminősítésére vonatkozó intézkedések megtételére.
3. Mátraverebély
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza Nagy Attila polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
9. napirendi pont:
Iskoláztatási támogatás a közép- és felsőoktatásban részesülőknek
Nagy Attila polgármester: Átadta a szót Petréné Kormos Ágota képviselőnek, pénzügyi
bizottság elnökének.
Petréné Kormos Ágota képviselő: A pénzügyi bizottság tárgyalta, és javasolta a tavalyi
évhez hasonló 4 illetve 6 ezer Ft-tal támogatni a közép- és felsőoktatásban részesülő
tanulókat.
Nagy Attila polgármester: Elfogadásra javasolta a közép- és felsőoktatásban részesülő
tanulók támogatását.
A testület részéről kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
40/2016. (IX.27.) KT határozata
Mátraverebély Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a
2016/2017-es tanévben, a középiskolában és felsőfokú oktatási
intézmények nappali tagozatán tanuló mátraverebélyi állandó
lakcímmel rendelkező fiatalok részére - az évismétlők kivételével egyszeri
középiskolások számára
4000.- Ft
felsőfokú oktatásban résztvevők számára
6000.- Ft
iskolakezdési támogatást biztosít.
-
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Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmeket és az iskolalátogatási
igazolásokat a Mátraverebélyi Közös Önkormányzati Hivatalba 2016.
november 30-ig kell benyújtani a szociális ügyintézőhöz.
Felkéri a pénzügyi ügyintézőt, hogy a képviselő-testület e határozata
alapján a feltételeknek megfelelő fiatalok részére a megállapított
összeget fizesse ki.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: polgármester
Közreműködik: pénzügyi iroda
10. napirendi pont:
Ingyenes étkeztetés és tankönyvellátás állami támogatásból kiszorultak részére
Nagy Attila polgármester: Átadta a szót Petréné Kormos Ágota képviselőnek, pénzügyi
bizottság elnökének.
Petréné Kormos Ágota képviselő: A pénzügyi bizottság támogatja azon tanulók részére az
ingyenes étkezést, akik kiszorultak az állami támogatásból.
A testület részéről kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
41/2016. (IX.27.) KT határozata
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő testülete úgy
döntött, hogy minden általános iskolás gyermek részére, aki kiszorult
az állami támogatásból biztosítja a térítésmentes étkezést,
rászorultságtól függetlenül.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Egyebek:
Nagy Attila polgármester: Közeledik az idősek napja, és el kell dönteni, hogy milyen
formában bonyolítja le ezt az Önkormányzat.
Petréné Kormos Ágota képviselő: Javasolta a tavalyi formában megvalósítani az idősek
napját, mert az a rendszer jól működött. 75 év felettiek kerültek köszöntésre, 5.000.Ft/csomag értékben.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
42/2016. (IX.27.) KT határozata
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő testülete úgy
döntött, hogy minden idén 75. életévét betöltött idősnek 5.000.- Ft.
értékben csomagot ajándékoz, az országos Idősek Napja alkalmából.
Határidő: 2016. október 30.
Felelős: polgármester
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy augusztus 1-jén kiírásra került egy
INTERREG-es pályázat a Szlovákia-Magyarország együttműködési program keretén belül. A
LERI program kapcsán Rakottyás településsel került kapcsolatba Önkormányzatunk. A
pályázat célja a hagyományőrzés, falunapokon részvétel. Rakottyás település pozitívan állt a
pályázathoz. Az elnyerhető pályázati összeg 30-150 millió Ft lehet. Konzorciumi
megállapodás készül a két település, és a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és
Szószólók Szövetsége között. A pályázat önrészt igényel, az elnyert összeg arányában, 5 %.
A testület Nagy Attila polgármester pályázati tájékoztatóját egyhangúan elfogadta.
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a jegyzői pályázat kiírása kapcsán
5 pályázat érkezett be a hivatalhoz. Az 5 pályázatból 3 felelt meg a kiírási követelményeknek,
2 jelentkezővel került sor személyes találkozóra. Döntés még nem született.
Kányás 077/1 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban tájékoztatta a testületet, hogy az ÉMÁSZ felé
elmaradás van. 2010. október 10-én az ingatlan eladásra került, viszont a közmű felé az átírás
nem történt meg.
A testület tudomásul vette Nagy Attila polgármester tájékoztatását.
Bercsényi Zoltán helyi lakos: Kérte az árkok mielőbbi kitisztítását, valamint az óvoda
mögötti területen a gaz kiirtását.
Nagy Attila polgármester: Megköszönte Bercsényi Zoltán észrevételezését, és igyekszik
mielőbb rendezni a jelzett problémát.
További kérdés, észrevétel vagy hozzászólás nem történt, ezért Nagy Attila polgármester
a Képviselő-testület ülését 16:51 órakor bezárta.

K.m.f.

Nagy Attila
polgármester

Fodor Zsoltné
helyettesítő jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Petréné Kormos Ágota
képviselő-testületi tag

Válintné Juhász Friderika
képviselő-testületi tag
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