20. számú
Jegyzőkönyv

Mátraverebély Községi Önkormányzata
Képviselő-testületének

2016. december 15-én megtartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri
Hivatalban 2016. december 15-én megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak:

Nagy Attila
Juhász Péter
Tóth Dénes
Válintné Juhász Friderika
Zagyi Ferencné

Tanácskozási joggal: Dr. Sárvári Eszter

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző

Nagy Attila polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselőtestület határozatképes, jegyzőkönyv hitelesítőnek Zagyi Ferencné és Válintné Juhász
Friderika képviselőket, jegyzőkönyvvezetőnek Verebélyi Lívia köztisztviselőt kérte fel. A
Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadta.
Petréné Kormos Ágota képviselő igazoltan volt távol, Csemer Csaba képviselő távollétét nem
igazolta.
Nagy Attila polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontokat kiegészíteni kívánta.
2. napirendi pontként kérte tárgyalni a 2017. évi Start közmunkaprogramhoz való
csatlakozást.
A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
Napirend:
1./ Mátraverebély Község Önkormányzata 2016. III. negyedéves beszámoló
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
2./ Egyebek
1.napirendi pont
Mátraverebély Község Önkormányzata 2016. III. negyedéves beszámoló
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a pénzügyi bizottság 2016.
december 14-én ülést tartott, és a napirendet elfogadásra javasolta.
Nagy Attila polgármester: Kérte a testület jóváhagyó határozatát Mátraverebély Községi
Önkormányzat gazdálkodásának 2016. III. negyedévére vonatozóan.
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
73/2016. (XII.15.) KT határozata
Mátraverebély
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Mátraverebély Községi Önkormányzat 2016. III. negyedévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
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Nagy Attila polgármester: Kérte a testületet fogadja el az óvoda 2016. III. negyedévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.
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
74/2016. (XII.15.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Mátraverebély Község Katica Óvoda 2016.III. negyedévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
2.napirendi pont
2017. évi start közmunkaprogramhoz csatlakozás
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy Önkormányzatunk 2017. évben is
pályázik a Start közmunkaprogramra, melyhez az Önkormányzatnak önerőt kell biztosítani,
melynek összege 1.873.000.- forint. Kérte a testületi tagokat, hogy ötleteljenek, mivel vannak
varrógépei az Önkormányzatnak, hogy miket készítsenek.
Tóth Dénes képviselő: Véleménye szerint munkaruhát lehetne varratni.
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
75/2016. (XII.15.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a 2017. Start közmunkaprogram pályázathoz az
1.873.000.- forint önerőt biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat teljes körű lebonyolítására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
Egyebek
Dr. Sárvári Eszter jegyző: Tájékoztatta a testületet, hogy a 2016. évi LXXIX. törvény 14. §a szerint a munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel
összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére munkavédelmi képviselőt választanak minden
olyan munkáltatónál, ahol a munkavállalói létszám legalább húsz fő. Településünkön ez a
választás a mai napon, 2016. december 15-én lezajlott. 102 közmunkás vett részt a
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szavazáson, amiből 89 volt érvényes szavazat. Szappan Lászlónét választották meg
munkavédelmi képviselőnek.
Zagyi Ferencné képviselő: Mi lesz a feladata?
Dr. Sárvári Eszter jegyző: Mivel van munkavédelmi felügyelőnk, ezért ez Szappan
Lászlónénak több feladatot nem jelent, csak annyit, hogy ő képviseli a dolgozókat.
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületi tagokat, hogy egy pár nappal ezelőtt
megkeresés érkezett az Önkormányzathoz, a Mária Út Egyesület részéről. 2017. nyarán
második alkalommal rendezik meg a Mária Maraton futó és kerékpáros zarándoklatot. A
Maraton 2017. június 16 és július 16-a között, Mariazell-Csíksomlyó útvonalon kerül
megrendezésre, érintve többek között Kőszeget, Sárvárt, Tatabányát, Esztergomot,
Budapestet, Máriabesnyőt, Egert és Máriapócsot. A teljes táv 1350 km, amelyet a futók 30
nap alatt, a kerékpárosok pedig 14 nap alatt fognak teljesíteni. Az Önkormányzatot kérik ezen
rendezvényhez való csatlakozáshoz, ami 1.411.097.- Ft/év befizetési kötelezettséggel járna.
Véleménye szerint a csatlakozást a jelen költségvetésünk nem engedi meg. A több információ
tekintetében, felveszi a kapcsolatot az Egyesülettel.
Zagyi Ferencné képviselő: Kérte, hogy a közmunkások közül jelöljenek ki valakit arra, hogy
a szelektív hulladékgyűjtő edények körül minden nap szedje össze a szemetet. Jelezte, hogy
ismét soka a kóbor kutya a településen. Kérte, hogy Csömör Roland Rákóczi úti lakost
szólítsák fel, hogy oldja meg azon problémát, amit azzal okozott, hogy feltöltötte a padkát,
ami miatt a víz nem tud elfolyni, és tönkre fog menni az út. Sok autó áll kint az úton, őket is
fel kell szólítani, vagy közterület használati díjat kell tőlük szedni.
Dr. Sárvári Eszter jegyző: Saját gépjárművel, saját háza előtt bárki parkolhat. Nem kell érte
közterület használati díjat fizetni.
Nagy Attila polgármester: Megköszönte Zagyi Ferencné képviselőnek az észrevételt és a
javaslatokat.
Válintné Juhász Friderika képviselő: A Rákóczi út végén, nagy a sár, mivel Peszra Tibi a
földjéről hazafelé menet ott közlekedik. Fel kell szólítani, hogy a gumit tisztítsa meg mielőtt
az aszfaltozott úton közlekedne. Az orvosi rendelő háta mögötti részt kerítéssel el kell
választani, mivel a fiatalok oda járnak be nemi életet élni.
Nagy Attila polgármester: Megköszönte Válintné Juhász Friderika észrevételezését, és
mielőbb próbálnak megoldást találni, fent nevezett problémákra.
További kérdés, észrevétel vagy hozzászólás nem történt, ezért Nagy Attila polgármester
a Képviselő-testület ülését 15:47 órakor bezárta.
K.m.f.

Nagy Attila
polgármester

Dr. Sárvári Eszter
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Válintné Juhász Friderika
képviselő-testületi tag

Zagyi Ferencné
képviselő-testületi tag
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