13. számú
Jegyzőkönyv

Mátraverebély Községi Önkormányzata
Képviselő-testületének

2016. október 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri
Hivatalban 2016. október 25-én 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: Dr. Sárvári Eszter
jegyző
Berki Judit
Lukács György
Verebélyiné Gáspár Zita Mária vezető óvónő
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.
Bemutatta Dr. Sárvári Eszter jegyzőt a képviselőknek.
15:03 órakor Petréné Kormos Ágota képviselő kiment az ülésről.
Nagy Attila polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontokat kiegészíteni nem
kívánta, azt elfogadásra javasolta.
A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
15:06 órakor Petréné Kormos Ágota képviselő visszaérkezett az ülésre.
Napirend:
1./ Interreges pályázatról tájékoztatás és önerőről határozathozatal
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
2./ A Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
3./ Mátraverebély Község Önkormányzat helyi adókról szóló rendeletek hatályon kívül
helyezése és az egységes adórendelet elfogadása
Előterjesztő: Dr. Sárvári Eszter jegyző
4./ Óvodavezetői munkaterv 2016/2017. nevelési év
Előterjesztő: Verebélyiné Gáspár Zita Mária óvodavezető
5./ Mátraverebélyi Községi KATICA Óvoda beszámoló 2015/2016. nevelési évről
Előterjesztő: Verebélyiné Gáspár Zita Mária óvodavezető
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6./ Óvoda vezetői program Mátraverebély Községi KATICA Óvoda 2015-2020.
Előterjesztő: Verebélyiné Gáspár Zita Mária óvodavezető
7./ Mátraverebély Községi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata
Előterjesztő: Verebélyiné Gáspár Zita Mária óvodavezető
8./ Damjanich út felújításával kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
1. napirendi pont:
Interreges pályázatról tájékoztatás és önerőről határozathozatal
Nagy Attila polgármester: Bemutatta a képviselőknek Berki Juditot a Nógrád Megyei
Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége részéről és Lukács Györgyöt, akik az
interreges pályázat megírásában közreműködnek. Átadta a szót Lukács Györgynek, hogy
röviden ismertesse a pályázatot a képviselőkkel:
Lukács György: Köszöntötte a testületet. Az interreges pályázatok a határon átnyúló
programok támogatását jelenti. Olyan települések pályázhatnak, amelyek Szlovákiával
határosak. A pályázaton belül 4 alpont van, amire pályázhatnak a települések (útfejlesztés,
határátkelők felújítása, „zöld” program, lakosság-önkormányzat-civil szervezetek
együttműködése). Az önkormányzat az együttműködési programot pályázza meg. A pályázat
ideje 24 hónap és a pályázható összeg 500.000.- Euro.
Rakytnik településsel már korábban is együttműködött a település egy LERI program
kapcsán. A pályázat ideje alatt infrastrukturális beruházások valósulhatnak meg és közös
programok szervezése a cél. Az infrastrukturális beruházások megvalósulhatnak a helyi
kisebbségi gyűjtemények programon belül, így az ingatlanok felújíthatóvá, helyrehozhatóvá
válnak. Kulturális fesztiválok is megrendezésre kerülnek (falunap, karácsony, május 1.). A
pályázat ideje alatt a szlovák oldalon 2 magyar nap, 2 mesterségek napja és egy roma nap
kerülne megrendezésre. Ezen kívül magyar oldalon megrendezésre kerül sporttábor,
kézműves tábor.
A pályázat utófinanszírozású, melyhez az Önkormányzat részéről 5 % önrész befizetése
szükséges.
15:14 órakor Petréné Kormos Ágota képviselő kiment az ülésről.
Nagy Attila polgármester: Megköszönte Lukács György tájékoztatását.
15:16 órakor Petéréné Kormos Ágota visszaérkezett az ülésre.
Nagy Attila polgármester: A pályázathoz az önrész az Önkormányzat részéről 5.000.000.Ft.-. Javasolta a pályázatban való részvételt, mivel körülbelül ennyi összeget szokott
befektetni az Önkormányzat a rendezvényeibe és a pályázaton belül olyan eszközök (sörpad)
is beszerzésre kerülnek, melyeket későbbiekben is használni tudnánk.
A testület részéről kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
43/2016. (X.25.) KT határozata
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő testülete úgy
döntött, hogy az SKHU/1601 Interreg közös értékeink határon innen
és túl elnevezésű pályázaton részt kíván venni, Rakytnik, Nógrád
Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége
partnerség keretében.
A pályázati kiírásnak megfelelően az Önkormányzat a
költségvetéséből 24 hónapon keresztül, összesen 5 % önrészt biztosít,
mely összege 15.821 Euro 4.883.244.- Ft.-.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázati eljárással összefüggésben
jognyilatkozatok megtételére és kötelezettségek vállalására.
Határidő: érelemszerűen
Felelős: polgármester
15:33 órakor Nagy Attila polgármester szünetet rendelt el.
15:44 órakor a testületi ülés folytatódott.
2. napirendi pont:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a „Gyerekház program” pályázat
benyújtásához szükségessé vált a Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása, mivel abban
nem szerepel a korai fejlesztés biztosítása 0-3 éves korú gyermekek számára.
A testület részéről kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
44/2016. (X.25.) KT határozata
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy módosítja a Helyi Esélyegyenlőségi Programot az
előterjesztésben foglaltak szerint.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
3. napirendi pont:
Mátraverebély Község Önkormányzat helyi adókról szóló rendeletek hatályon
kívül helyezése és az egységes adórendelet elfogadása
Nagy Attila polgármester: Felkérte Dr. Sárvári Eszter jegyzőt, ha kívánja, egészítse ki a
napirendi pontot.
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Dr. Sárvári Eszter jegyző: Elmondta, hogy a rendeletek felülvizsgálatát elvégezte. A
rendeletekben megállapított összegek nem változnak. Az átláthatóság és egyszerűség miatt 1
rendeletben lettek összefoglalva az helyi adókról szóló rendeletek.
Petréné Kormos Ágota képviselő: Észrevételezte, hogy eddig a magánszemélyek, nem
fizették a telekadót és az építményadót. Jelen rendelet értelmezése szerint, viszont ezen
adónemeket is fizetni kellene. Az előző telekadó és építményadó rendeletben mi volt az ami
mentesítette a lakosokat a fizetés alól?
Dr. Sárvári Eszter jegyző: Ezen rendeletek mind hatályosak voltak, de ezek szerint nem
lettek kivetve.
Nagy Attila polgármester: Véleménye szerint nem magánszemélyekre, hanem vállalkozókra
vonatkozik a telekadó és építményadó.
Petréné Kormos Ágota képviselő: A törvény szerint mindenki köteles lenne az adókat
fizetni és a mértéke is a törvény által megszabható legmagasabb összeg.
Nagy Attila polgármester: Javasolta, hogy döntsön úgy a testület, hogy elnapolja a napirendi
pont tárgyalását, mivel az adóügyi ügyintéző kolléganő, aki tájékoztatást tudna adni az
adókról, szabadságát tölti.
A testület egyhangúan elfogadta Nagy Attila polgármester javaslatát, és a napirendi pont
tárgyalását elnapolta.
4. napirendi pont:
Mátraverebélyi Községi KATICA Óvoda beszámoló 2015/2016. nevelési évről
Nagy Attila polgármester: Átadta a szót Verebélyiné Gáspár Zita Mária vezető óvónőnek,
hogy ha kívánja, egészítse ki az írásos előterjesztést.
Verebélyiné Gáspár Zita Mária vezető óvónő: Elmondta, hogy a tavalyi év óta kötelező
készíteni óvodavezető munkatervet. Az írásos előterjesztésben annyi változás történt, hogy a
szünetek időpontja változott: őszi szünet november 2. – november 4., téli szünet: december
22. – január 1., tavaszi szünet április 13. – április 18.
A testület részéről kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
45/2016. (X.25.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Mátraverebély Községi Katica Óvoda 2016/2017. évre vonatkozó
munkatervét áttekintette és azt a jegyzőkönyv mellékletét képező
tartalommal elfogadta.
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Határidő: 2016. október 26.
Felelős: polgármester
5. napirendi pont:
Mátraverebélyi Községi KATICA Óvoda beszámoló 2015/2016. nevelési évről
Nagy Attila polgármester: Átadta a szót Verebélyiné Gáspár Zita Mária vezető óvónőnek.
16:12 órakor Tóth Dénes képviselő kiment a testületi ülésről.
Verebélyiné Gáspár Zita Mária vezető óvónő: Az írásos előterjesztést kiegészíteni nem
kívánta.
A testület részéről kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
46/2016. (X.25.) KT határozata
Mátraverebély
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
megismerte és elfogadta Mátraverebélyi Községi Katica Óvoda
beszámolóját a 2015/2016. évi nevelési évről.
Határidő: 2016. október 26.
Felelős: polgármester
16:15 órakor Tóth Dénes képviselő visszaérkezett az ülésre.
6. napirendi pont:
Óvoda vezetői program Mátraverebély Községi KATICA Óvoda 2015-2020.
Nagy Attila polgármester: Átadta a szót Verebélyiné Gáspár Zita Mária vezető óvónőnek,
hogy ha kívánja, egészítse ki az írásos előterjesztést.
Verebélyiné Gáspár Zita Mária vezető óvónő: Elmondta, hogy nem pályázat útján került
kinevezésre, emiatt vált szükségessé, az óvoda vezetői program megírása.
A testület részéről kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
47/2016. (X.25.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte
és elfogadta Verebélyiné Gáspár Zita Mária Mátraverebély Községi
Katica Óvoda vezetőjének programját a 2015-2020. év közötti
időszakra.
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Határidő: 2016. október 26.
Felelős: polgármester
7. napirendi pont:
Mátraverebély Községi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata
Nagy Attila polgármester: Átadta a szót Verebélyiné Gáspár Zita Mária vezető óvónőnek.
16:12 órakor Tóth Dénes képviselő kiment a testületi ülésről.
Verebélyiné Gáspár Zita Mária vezető óvónő: Az írásos előterjesztést kiegészíteni nem
kívánta.
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
48/2016. (X.25.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Mátraverebély Községi Katica Óvoda Szervezeti és Működési
Szabályzatával egyetért.
Határidő: 2016. október 26.
Felelős: polgármester
8. napirendi pont:
Damjanich út felújításával kapcsolatos tájékoztatás
Nagy Attila polgármester: Az írásos előterjesztést kiegészíteni nem kívánta.
Nagy Attila polgármester: Kérte a testület jóváhagyó határozatát a műszaki ellenőri
feladatok ellátására vonatkozóan.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egy tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
49/2016. (X.25.) KT határozata
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő testülete úgy
döntött, hogy a Mátraverebély, Damjanich út felújítása tárgyában
felkéri a polgármestert, hogy a helyi jogszabályokban meghatározott
rendelkezéseknek megfelelően a műszaki ellenőri feladatok ellátására
3 db árajánlatot bekérjen, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy
a 3 árajánlat közül a legkedvezőbbel szerződést kössön az
Önkormányzat nevében.
Határidő: érelemszerűen
Felelős: polgármester
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Nagy Attila polgármester: Kérte a testület jóváhagyó határozatát a közbeszerzési tanácsadó
megbízására vonatkozóan.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
50/2016. (X.25.) KT határozata
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő testülete úgy
döntött, hogy a Mátraverebély, Damjanich út felújítása tárgyában
felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadót bíz meg, Szokolai László
egyéni vállalkozót (2660 Balassagyarmat, Éger út 21.) megbízási
szerződés alapján, nettó 200.000.- Ft.-+ÁFA megbízási díj ellenében
az eljárásban való közreműködésre és lefolytatására. Továbbá
megbízza a polgármestert a szerződés aláírására az Önkormányzat
nevében.
Határidő: érelemszerűen
Felelős: polgármester
Nagy Attila polgármester: Kérte a testület jóváhagyó határozatát az ajánlattételi felhívás
kiküldése tárgyában.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
51/2016. (X.25.) KT határozata
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő testülete úgy
döntött, hogy a Mátraverebély, Damjanich út felújítása tárgyában
felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételi felhívás kiküldésére az
alábbi gazdasági társaságok részére:
-

SZEGI BAU Kft.
ERŐSS ÚT Kft.
NÉMETH ÚT Kft.
HORUCZI 97 Kft.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó társasággal az Önkormányzat
nevében szerződést kössön.
Határidő: érelemszerűen
Felelős: polgármester
További kérdés, észrevétel vagy hozzászólás nem történt, ezért Nagy Attila polgármester
a Képviselő-testület ülését 16:31 órakor bezárta.

K.m.f.
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Nagy Attila
polgármester

Dr. Sárvári Eszter
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Petréné Kormos Ágota
képviselő-testületi tag

Válintné Juhász Friderika
képviselő-testületi tag
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