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Mátraverebély Községi Önkormányzata
Képviselő-testületének
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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 nem
kívánta, azt elfogadásra javasolta.
A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
Napirend:
1./ Mátraverebély Község Önkormányzat helyi adókról szóló rendeletek hatályon kívül
helyezése és az egységes adórendelet elfogadása
Előterjesztő: Dr. Sárvári Eszter jegyző
2./ Rendeletalkotás az egészségügyi körzetek megállapításáról és kialakításáról
Előterjesztő: Dr. Sárvári Eszter jegyző
3./Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tüzelő
juttatásról szóló rendelete elfogadása
Előterjesztő: Dr. Sárvári Eszter jegyző
4./ Rendeletalkotás a 2016. évi téli igazgatási szünetről
Előterjesztő: Dr. Sárvári Eszter jegyző
5./ A 2017. évi teljesítményértékelés alapját képező célok meghatározása
Előterjesztő: Dr. Sárvári Eszter jegyző
6./ Bursa Hungarica felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben résztvevő
diákok támogatása
Előterjesztő: Dr. Sárvári Eszter jegyző
7./ 2016. évi belső ellenőrzési terv módosítása
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
8./ Mátraverebély Községi Önkormányzat 2017. évi Éves Ellenőrzési Terve
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
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9./ 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület Tagsági díjjal kapcsolatos kérelme
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
10./ Csemer Noémi telek átalakítási kérelme
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
11./ Egyebek
1.napirendi pont
Mátraverebély Község Önkormányzat helyi adókról szóló rendeletek hatályon
kívül helyezése és az egységes adórendelet elfogadása
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy az 2016. október 25-i testületi
ülésen nem született döntés a helyi adókról szóló rendeletek hatályon kívül helyezéséről és az
egységes adórendelet elfogadásáról. A rendelet átdolgozásra került. Átadta a szót Dr. Sárvári
Eszter jegyzőnek.
Dr. Sárvári Eszter jegyző: A rendeletben a Telekadó és Építményadó fejezetnél beírásra
kerültek a mentességek a Htv. alapján.
Fodor Zsoltné adóügyi ügyintéző: A rendeletet nem 2017. január 1. napjától léptetjük
hatályba?
Dr. Sárvári Eszter jegyző: A rendelet kiegészítésre kerül, azzal, hogy rendelkezéseit 2017.
január 1. napjától kell alkalmazni.
Nagy Attila polgármester: Kérte a testület jóváhagyó határozatát a helyi adókról szóló
rendeletek hatályon kívül helyezése és az egységes adórendelet elfogadására vonatkozóan.
A testület részéről kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.
A testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
59/2016. (XI.28.) KT határozata
Mátraverebély
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a fentiekben felsorolt öt rendelet hatályon
kívül helyezését és egy egységes adórendelet megalkotását.
Határidő: érelemszerűen
Felelős: polgármester
Nagy Attila polgármester: Kérte a testületet fogadja el a helyi adókról szóló rendeletet.
A testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta.
Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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2.napirendi pont
Rendeletalkotás az egészségügyi körzetek megállapításáról és kialakításáról
Nagy Attila polgármester: Átadta a szót Dr. Sárvári Eszter jegyzőnek.
Dr. Sárvári Eszter jegyző: Elmondta, hogy az egészségügyi törvény módosítása
következtében meg kellett alkotni az egészségügyi körzetek megállapításáról és kialakításáról
szóló rendeletet. A rendelet megismertetésre került a település háziorvosával és a védőnővel,
akik jóváhagyó nyilatkozatukat adták a rendelethez. A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézethez
is felterjesztésre került a rendelet, akik véleményezték és jóváhagyták a rendeletet.
A testület részéről kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.
A testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
60/2016. (XI.28.) KT határozata
Mátraverebély
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az egészségügyi alapellátási körzetek
megállapításáról szóló önkormányzati rendeletet.
Határidő: érelemszerűen
Felelős: polgármester
Nagy Attila polgármester: Kérte a testületet fogadja el az egészségügyi ellátási körzetek
kialakításáról és megállapításáról szóló rendeletet.
A testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta.
Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete az egészségügyi ellátási
körzetek kialakításáról és megállapításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3.napirendi pont
Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú
tüzelő juttatásról szóló rendelete elfogadása
Nagy Attila polgármester: Átadta a szót Dr. Sárvári Eszter jegyzőnek.
Dr. Sárvári Eszter jegyző: Elmondta, hogy az előző évhez hasonlóan az idén is meg kell
alkotni a rendeletet a testületnek a szociális célú tüzelő juttatásról. Lakóingatlanonként csak 1
ember kaphat támogatást.
Válintné Juhász Friderika képviselő: Zsákolva kerül kiosztásra a tüzelő, mint a tavalyi
évben?
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Nagy Attila polgármester: A tavalyihoz hasonlóan zsákolva szeretné az Önkormányzat az
osztást lebonyolítani.
A testület részéről kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.
A testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
61/2016. (XI.28.) KT határozata
Mátraverebély
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a szociális célú tüzelő juttatásról szóló
rendeletet.
Határidő: érelemszerűen
Felelős: polgármester
Nagy Attila polgármester: Kérte a testületet fogadja el a szociális célú tüzelő juttatásairól
szóló rendeletet.
A testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta.
Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag
támogatás helyi szabályairól
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
4.napirendi pont
Rendeletalkotás a 2016. évi téli igazgatási szünetről
Nagy Attila polgármester: Átadta a szót Dr. Sárvári Eszter jegyzőnek.
Dr. Sárvári Eszter jegyző: Tájékoztatta a testületet, hogy a törvény lehetővé teszi a nyári és
téli igazgatási szünet elrendelését. A hivatalban dolgozó köztisztviselők szabadsága
felhalmozódott, emiatt is szükséges az igazgatási szünet elrendelése. A hivatalban ügyintézés
nem lesz ezen időszakban, csak ügyeleti rendszerben fog működni a hivatal.
A testület részéről kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.
A testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
62/2016. (XI.28.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. §
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Mátraverebélyi
Közös Önkormányzat Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban
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Hivatal) 2016. december 22. napjától kezdődően 2017. január 01.
napjával bezárólag igazgatási szünetet rendel el.
A képviselő-testület megállapítja, hogy
1. az igazgatási szünet a Hivatalban foglalkoztatott valamennyi
köztisztviselőre és munkavállalóra kiterjed,
2. az igazgatási szünetről Mátraverebély Község lakosságát a helyben
szokásos módon legalább az igazgatási szünet kezdetét megelőző 15
nappal tájékoztatni kell,
3. az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal zárva tart és az
ügyintézés szünetel.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: jegyző
Nagy Attila polgármester: Kérte a testületet fogadja el a 2016. évi téli igazgatási szünetről
szóló rendeletet.
A testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta.
Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete a 2016. évi igazgatási
szünet elrendeléséről
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
5.napirendi pont
A 2017. évi teljesítményértékelés alapját képező célok meghatározása
Nagy Attila polgármester: Átadta a szót Dr. Sárvári Eszter jegyzőnek.
Dr. Sárvári Eszter jegyző: Az írásos előterjesztést kiegészíteni nem kívánta.
A testület részéről kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.
A testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
63/2016. (XI.28.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I.21.)
Kormányrendelet 12. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a
Mátraverebélyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek
szakmai munkája értékelése alapját képező 2017. évi célokat az
alábbiak szerint határozza meg:
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Testület munkájával kapcsolatosan:
1.) Közreműködés a Képviselő-testület munkatervéhez igazodóan a
testületi ülések napirendi pontjai szerinti, valamint az egyéb testületi
döntést igénylő ügyek megfelelő időben történő előkészítésében,
szakszerű, jogszabályoknak megfelelő célszerűségi és gazdaságossági
szempontokat is figyelembe vevő előterjesztésekkel a Képviselőtestületi döntés szakmai megalapozásában.
2.) A fejlesztési célok megvalósítását segítő pályázatok elkészítése,
ezzel összhangban a hivatali munka hatékony végzése
3.) Képviselő-testület döntésinek végrehajtásában:
a.) Kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések
megtétele.
4.) Szakszerű tájékoztatás nyújtás a költségvetés végrehajtásával
kapcsolatosan, havi vagy negyedéves kimutatás készítése.
5. A Bizottságok munkájának támogatása, a döntésekhez szükséges
információk, kimutatások elkészítése.
6.) A település külső arculatának javítása.
Hatósági munka területén:
1.) Az államigazgatási és hatósági ügyek intézése során a
szakszerűség és jogszerűség biztosítása, eljárási határidők szigorú
betartása
2.) Az elektronikus közigazgatás alkalmazásának kiterjesztése a
lakosság elektronikus és egyéb tájékoztatás színvonalának emelése
3.) Ügyfélbarát, humánus és jogkövető köztisztviselői ügyintézés
4.) A 2004. évi CXL. törvény (Ket.) hatálya alá tartozó és egyéb
ügyek, gyors, jogszerű intézése, különös tekintettel az eljárási
határidők betartására.
5.) A Járási Hivatal munkatársaival jó munkakapcsolat kialakítása,
valamint a hivatalnál kezdeményezhető ügyeknél az ügyfelek
ügyintézésének elősegítése.
Gazdálkodással kapcsolatban:
1.) A számviteli szabályok folyamatos változásainak nyomon követése
az önkormányzat és az intézmények könyvvitelében
2.) A jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség
maradéktalan teljesítése
3.) Aktív közreműködés a kintlévőségek csökkentésében, azonnali
reagálás a halmozódás megelőzése érdekében
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Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző, polgármester
6.napirendi pont
Bursa Hungarica felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben résztvevő
diákok támogatása
Nagy Attila polgármester: Átadta a szót Dr. Sárvári Eszter jegyzőnek.
Dr. Sárvári Eszter jegyző: Tájékoztatta a testületet, hogy 5 pályázat érkezett be az
Önkormányzathoz, amiből 3 „A” típusú, 2 „B” típusú pályázat.
Petréné Kormos Ágota képviselő: A tavalyi évhez hasonlóan javasolta a 7.000. Ft-tal
történő támogatást tanulónként.
Zagyi Ferencné képviselő: 10.000.- Ft összeget javasolt a támogatásra.
Nagy Attila polgármester: Véleménye szerint is nagy teher egy család részére a gyermekek
iskoláztatása. A költségvetésbe a 10.000.- Ft összeg nem fér bele, így 8.000.- Ft-ra tett
javaslatot tanulónként.
A képviselő-testület elfogadta Nagy Attila polgármester 8.000.- Ft összegű javaslatát.
Nagy Attila polgármester: Kérte a testületet, hogy hozza meg támogató határozatát Kovács
Fanni támogatását illetően.
A testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
64/2016. (XI.28.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kovács Fanni 3077 Mátraverebély, Kossuth út 4. szám alatti lakos
Bursa Hungarica „ A ” Ösztöndíjpályázatra a 2016/2017. tanév II. és
2017/2018 I. félévre vonatkozóan benyújtott pályázatát elfogadja, és
részére 10 hónapra havi 8.000.- Ft támogatást biztosít. A testület kéri a
jegyzőt, hogy értesítse a döntésről a pályázót és az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelőt.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: polgármester
Végrehajtásban részt vesz: jegyző, pénzügyi ügyintéző
Nagy Attila polgármester: Kérte a testületet, hogy hozza meg támogató határozatát Kukely
Emese támogatását illetően.
A testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
65/2016. (XI.28.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kukely
Emese 3077 Mátraverebély, Sport út 1. szám alatti lakos Bursa
Hungarica „ A ” Ösztöndíjpályázatra a 2016/2017. tanév II. és
2017/2018 I. félévre vonatkozóan benyújtott pályázatát elfogadja, és
részére 10 hónapra havi 8.000.- Ft támogatást biztosít. A testület kéri a
jegyzőt, hogy értesítse a döntésről a pályázót és az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelőt.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: polgármester
Végrehajtásban részt vesz: jegyző, pénzügyi ügyintéző
Nagy Attila polgármester: Kérte a testületet, hogy hozza meg támogató határozatát
Verebélyi Erika támogatását illetően.
A testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
66/2016. (XI.28.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Verebélyi Erika 3077 Mátraverebély, Damjanich út 18. szám alatti
lakos Bursa Hungarica „ A ” Ösztöndíjpályázatra a 2016/2017. tanév
II. és 2017/2018 I. félévre vonatkozóan benyújtott pályázatát
elfogadja, és részére 10 hónapra havi 8.000.- Ft támogatást biztosít. A
testület kéri a jegyzőt, hogy értesítse a döntésről a pályázót és az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: polgármester
Végrehajtásban részt vesz: jegyző, pénzügyi ügyintéző
Nagy Attila polgármester: Kérte a testületet, hogy hozza meg támogató határozatát
Verebélyi Erika támogatását illetően.
A testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
67/2016. (XI.28.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kovács Kristóf 3077 Mátraverebély, Kossuth út 4. szám alatti lakos
Bursa Hungarica „B” Ösztöndíjpályázatra a 2017/2018. tanév,
2018/2019 és 2019/2020. tanévre vonatkozóan benyújtott pályázatát
elfogadja, és részére 3x10 hónapra havi 8.000.- Ft támogatást biztosít.
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A testület kéri a jegyzőt, hogy értesítse a döntésről a pályázót és az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: polgármester
Végrehajtásban részt vesz: jegyző, pénzügyi ügyintéző
Nagy Attila polgármester: Kérte a testületet, hogy hozza meg támogató határozatát Csige
Barbara támogatását illetően.
A testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
68/2016. (XI.28.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csige
Barbara 3077 Mátraverebély, Hunyadi út 3. szám alatti lakos Bursa
Hungarica „B” Ösztöndíjpályázatra a 2017/2018. tanév, 2018/2019 és
2019/2020. tanévre vonatkozóan benyújtott pályázatát elfogadja, és
részére 3x10 hónapra havi 8.000.- Ft támogatást biztosít. A testület
kéri a jegyzőt, hogy értesítse a döntésről a pályázót és az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelőt.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: polgármester
Végrehajtásban részt vesz: jegyző, pénzügyi ügyintéző
7.napirendi pont
2016. évi belső ellenőrzési terv módosítása
Nagy Attila polgármester: Elmondta, hogy a testülete a 72/2015. (XI.26.) határozattal
elfogadta a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2016. évi Éves Ellenőrzési Tervét melyet
az Állami Számvevőszék által az előzőekben lefolytatott vizsgálat eredményeképpen
módosítani szükséges. A módosítás az Ellenőrzési Terv 1. és 2. pontjában meghatározott
feladatellátást érinti. A módosítás előzetes egyeztetésen alapul a belső ellenőrzést végző
UNIVERSAL AUDIT KFT képviselőjével.
Nagy Attila polgármester: Kérte, hogy a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2016. évi
Éves Ellenőrzési Terv módosítását fogadja el a testület.
A testület részéről kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.
A testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
69/2016. (XI.28.) KT határozata
Mátraverebély
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2016. évi Éves
Ellenőrzési Tervének módosítását és azt a melléklet szerint elfogadta.
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A Mátraverebély Községi Önkormányzat 2016. évi Éves Ellenőrzési
Terv módosítása a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző, polgármester
8.napirendi pont
Mátraverebély Községi Önkormányzat 2017. évi Éves Ellenőrzési Terve
15:36 órakor Juhász Péter alpolgármester távozott a testületi ülésről
Nagy Attila polgármester: Az írásos előterjesztést kiegészíteni nem kívánta.
A testület részéről kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.
A testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
70/2016. (XI.28.) KT határozata
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény (továbbiakban: Mötv.) 119 § (5) bekezdésében foglalt
jogkörében eljárva jóváhagyja az Önkormányzat belső ellenőrzésére
vonatkozó 2017. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztés
melléklete szerint.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző, polgármester
9.napirendi pont
36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület Tagsági díjjal kapcsolatos kérelme
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a 36 Jó Palóc Egyesület
megkereste az Önkormányzatot, azzal, hogy a 2017/18. évi tagdíj összegét előre fizesse be az
Önkormányzat az Egyesület részére, mivel az Egyesület fenntartása a működési finanszírozás
beindulásáig nehézségekbe ütközött. Javasolta, hogy a 2017. évi tagdíjat utalja el az
Önkormányzat az Egyesület részére.
A testület egyhangúan elfogadta Nagy Attila polgármester javaslatát.
A testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
71/2016. (XI.28.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület 55400170-1103197810

00000000 számú bankszámlájára a 2017. évre vonatkozó tagdíjat,
2016. december 15. napjáig átutalja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az átutalással kapcsolatos
feladatokat teljesítse.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Polgármester
10.napirendi pont
Csemer Noémi telek átalakítási kérelme
Nagy Attila polgármester: Csemer Noémi Mátraverebély, Dózsa Gy. út 93. sz. alatti lakos
azzal a kérelemmel fordult a testülethez, hogy a Dózsa Gy. út 93. hrsz.: 194. alatti lakóház
udvar művelési ágú ingatlanon lévő lakóépületet szeretne bővíteni. Nevezett felvette a
kapcsolatot a bátonyterenyei Építésügyi Hatósággal, mely véleménye szerint az ingatlan
megközelíthetősége nem biztosított. Ez az állapot kizárólag telekalakítással lenne
megoldható. Kéri, hogy a Mátraverebély Község Önkormányzat szabályozási terve alapján a
193, 194 és 195 hrsz-ú ingatlanokat érintően betervezett építési telek kialakításától tekintsen
el.
A testület részéről kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.
A testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
72/2016. (XI.28.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a kérelemben szereplő ingatlanok vonatkozásában betervezett
építési telek kialakításától eltekint.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
Egyebek:
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a múlt héten a Baptista
Szeretetszolgálat megkereste az Önkormányzatot, hogy ingyenes ételosztást tudnának
biztosítani adventtől 2017. január 6-ig, minden nap 12:00-15:00 óra között. Berki Juditék a
családsegítő épületében biztosítanának helyet az ételosztásnak. A Munkaügyi Központtal fel
kell venni a kapcsolatot, ha a testület úgy dönt, hogy vegyen benne részt a település, mivel az
önkormányzat részéről 3 embert kellene biztosítani az ételosztásra, a közmunkaprogramból.
Válintné Juhász Friderika képviselő: Orvosi alkalmassági vizsgálat és tüdőszűrés
szükséges ahhoz, hogy a 3 ember részt vehessen az ételosztásban.
Nagy Attila polgármester: Csak saját ételhordóban tudják majd a rászorulók az ételt
hazavinni.
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16:00 órakor Juhász Péter alpolgármester visszaérkezett az ülésre
Nagy Attila polgármester: Javasolta, hogy az Önkormányzat vegyen részt az ingyenes
ételosztásban, mivel nincs anyagi vonzata. Javasolta, hogy 300 adag étel kiosztásával kezdjen
a Baptista Szeretetszolgálat 2016. december 5. naptól.
A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta Nagy Attila polgármester javaslatát.
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a Damjanich út felújítása
folyamatban van. A beadott konszolidációs pályázaton az Önkormányzat ismét nyert
40.000.000.- Ft.-ot. Véleménye szerint februárra ki lehet írni a pályáztatást, a Petőfi út
felújításra valamin a kányási közösségi ház felújítására ezen összegből.
A salgótarjáni turisztikai desztináció is megkereste az Önkormányzatot, hogy legyen tagja az
Önkormányzat a TDM-nek. Bizonyos pályázatok beadásának feltétele az, hogy az
Önkormányzat tagja legyen a TDM-nek, ennek azonban anyagi feltétele van. Az anyagi
feltétel a helyi iparűzési adó állami normatívával növelt összege, de minimum 50.000.- Ft.-.
Javasolta, hogy a fejlesztési terveket tegye talonba az Önkormányzat és jelenleg ne
csatlakozzunk a TDM-hez.
A testület egyhangúan elfogadta Nagy Attila polgármester javaslatát.
Nagy Attila polgármester elmondta, hogy az idei évi közmeghallgatás 2016. december 7.
napján a mátraverebélyi Mikszáth Kálmán Művelődési Házban 2016. december 8. napján a
kányási Közösségi Házban 17:00 órakor kerül megrendezésre.
Tájékoztatta még a testületet arról, hogy a biztos kezdet gyerekház pályázat lassan összeáll. A
komplex telep pályázat is folytatódik. Szegregált területek lehatárolása szükséges hozzá. 200
M Ft-ot tud igénybe venni majd az Önkormányzat. A pályázatnak van egy ERFA része is,
melyen 5 önkormányzati tulajdonú bérlakást kell létrehozni. A szegregált területen lakókból
három családot ki kell emelni és máshol kell elhelyezni, kettő család maradhat a
szegregátumban. Az önkormányzat dönti el, hogy majd mely családoknak adja ki a bérlakást.
A pályázatba bele lehet tenni az adósságkezelést is (kártyás víz- és villanyóra). 40 családnál
válhat így megoldhatóvá az adósságkezelést. A megbízási szerződés megérkezésekor az
aláírható legyen a polgármester által vagy hívjuk össze a testületet egy rendkívüli ülés
keretében, hogy felhatalmazást kapjon a polgármester az aláírásra?
A képviselő-testület egyhangúan felhatalmazta Nagy Attila polgármestert a megbízási
szerződés aláírására.
Petréné Kormos Ágota képviselő: A karácsonyi ünnepség melyik nap legyen?
Nagy Attila polgármester: December 20. (kedd) 15:00 óra.
Petréné Kormos Ágota képviselő: Tájékoztatta a többi testületi tagot, hogy az ünnepen
fellépőkkel felveszi a kapcsolatot (ovisok, Léna tánccsoportja, dalkör)
Nagy Attila polgármester: Javasolta, hogy a tavalyi évhez hasonlóan az ünnepségen legyen
forralt csoki, forralt bor és pogácsa.
A testület egyhangúan elfogadta Nagy Attila polgármester javaslatát.
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További kérdés, észrevétel vagy hozzászólás nem történt, ezért Nagy Attila polgármester
a Képviselő-testület ülését 16:38 órakor bezárta.

K.m.f.

Nagy Attila
polgármester

Dr. Sárvári Eszter
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Tóth Dénes
képviselő-testületi tag

Zagyi Ferencné
képviselő-testületi tag
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