1. számú
Jegyzőkönyv

Mátraverebély Községi Önkormányzata
Képviselő-testületének

2017. január 19-én megtartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri
Hivatalban 2017. január 19-én megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak:

Nagy Attila
Juhász Péter
Csemer Csaba
Petréné Kormos Ágota
Válintné Juhász Friderika
Zagyi Ferencné

Tanácskozási joggal: Dr. Sárvári Eszter

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző

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.
Tóth Dénes képviselő igazoltan volt távol.
Nagy Attila polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontokat kiegészíteni nem
kívánta.
A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
Napirend:
1./ 2017. évi munkaterv
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
2./ Polgármester 2017. évi szabadságolási ütemterv
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
3./ Polgármesteri illetménymódosítás
Előterjesztő: Dr. Sárvári Eszter jegyző
4./ Alpolgármesteri illetménymódosítás
Előterjesztő: Dr. Sárvári Eszter jegyző
5./ Az önkormányzat ASP rendszer csatlakozásához kapcsolódó pályázat
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
6./ Roma Nemzetiségi Önkormányzat megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
7./ Egyebek
Juhász Péter alpolgármester 15:03 órakor távozott a testületi ülésről.
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1.napirendi pont
2017. évi munkaterv
Nagy Attila polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták.
15:06 órakor Juhász Péter alpolgármester visszaérkezett az ülésre
Válintné Juhász Friderika képviselő: Javasolta, hogy a közmeghallgatás szeptember
környékén kerüljön megtartásra, ne téli időszakban.
Nagy Attila polgármester: Megköszönte Válintné Juhász Friderika javaslatát és elfogadásra
javasolta a 2017. évi munkatervet a közmeghallgatás időpontjának változásával.
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
1/2017. (I.19.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi
munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg:
Január ___
 2017. évi Képviselő-testület munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Polgármester
 Egyebek
Február ____
 Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének megalkotása.
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
 Beszámoló a téli közmunkaprogramról
Előterjesztő: Polgármester
 Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról
Előterjesztő: Dr. Sárvári Eszter jegyző
 Egyebek

Március ___
 A 2017. évben megtartandó rendezvények ütemterve
Előterjesztő: Polgármester
 A Civil Szervezetek 2016. évi beszámolója
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Előterjesztő: Polgármester
 Beszámoló a Mátraverebélyi Községi KATICA Óvoda 2016. évi
működéséről
Előterjesztő: Polgármester, Intézményvezető
 Egyebek
Április ____
1.) Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei
2016. évi költségvetésének végrehajtása (zárszámadás)
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
2.)
A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat beszámolója a 2016.
évről
3.) Beszámoló az Önkormányzat Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról
4.)

Egyebek

Május ______
1.)

Rendőrség beszámolója az igazgatási területünkön végzett
munkájáról, valamint általános tájékoztatás az egyéb tevékenységéről.

2.)

Egyebek
Június _____

1.) Bartók Térségi Általános Iskola Madách Imre Tagintézménye
Igazgatójának tájékozatója a 2016/2017-es tanévben végzett
munkáról.
Előterjesztő: polgármester, intézményvezető
2.) A Mátraverebélyi Községi KATICA Óvoda vezetőjének tájékoztatója a
2016/17-es tanévben végzett munkáról
Előterjesztő: Polgármester, Intézményvezető
2.)

Beszámoló a 2016. évi védőnői tevékenységről

3.)

Egyebek
JÚLIUS-AUGUSZTUS SZÜKSÉG SZERINT
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Szeptember ______
1.) Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtásáról
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
2.) Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjprogramhoz való
csatlakozás
Előterjesztő: polgármester
3.)

Egyebek
KÖZMEGHALLGATÁS

Október ________
1.)
Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: RNÖ elnök
2.) Beszámoló a 2017. évi adók beszedésének alakulásáról,
végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
3.) Egyebek
November _____
1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
háromnegyed éves végrehajtásáról
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
2.) Az Önkormányzat 2018. évi belsőellenőrzési terve
Előterjesztő: Polgármester

3.) Egyebek
December ______
1.) A Képviselő-testület 2018. évi munkaterve
Előterjesztő: Polgármester
2.) Javaslat a 2018. évi köztisztviselői teljesítménykövetelmények
meghatározására
Előterjesztő: jegyző
3.) Egyebek
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Polgármester
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2.napirendi pont
Polgármester 2017. évi szabadságolási ütemterv
Nagy Attila polgármester: Az írásos előterjesztést kiegészíteni nem kívánta.
A testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
2/2017. (I.19.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint
jóváhagyja:
- január 25.-27. – 3 nap
- február 22.-24. – 3 nap
- március 30-31. – 2 nap
- április 14.-19. – 3 nap
- június 26.-30. – 5 nap
- július 21.-28. – 5 nap
- augusztus 23.-25. – 3 nap
- szeptember 25.-29. - 5 nap
- október 30.-31. – 2 nap
- november 2.-3. – 2 nap
- december 6.-8. december 27.-29. – 6 nap
Összesen: 39 nap
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
3.napirendi pont
Polgármesteri illetménymódosítás
Nagy Attila polgármester: Átadta a szót Dr. Sárvári Eszter jegyzőnek, a napirend
előterjesztőjének.
Dr. Sárvári Eszter jegyző: Elmondta, hogy törvényi változás van. A polgármesterek
díjazását ezek után nem a helyettes államtitkárok, hanem az államtitkárok alapilletménye
alapján határozzák meg, melyet 2017. januártól kapnak a polgármesterek.
Zagyi Ferencné képviselő: Jelezte, hogy a határozati javaslat 2.) pontjában javítani
szükséges azt, hogy a polgármester illetménye 15 %-ban meghatározott. Mivel a határozatban
tiszteletdíj került beírásra viszont a polgármester, nem tiszteletdíjat kap.
Nagy Attila polgármester: Megköszönte az észrevételezést, és kérte a javított határozati
javaslat elfogadását.
A testület részéről további kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.
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A testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
3/2017. (I.19.) KT határozata
1.) Mátraverebély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megállapítja, hogy Nagy Attila főállású polgármester - a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 71.§ (4) bekezdés d) alpontja alapján, 2017. január 01.
napjától havonta 498.600,- Ft illetményre jogosult.
2.) A képviselő-testület rögzíti, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (6)
bekezdése alapján Nagy Attila főállású polgármester havonta, a
illetménye 15 %-ban meghatározott – 74.800,- forint – összegű
költségtérítésre jogosult.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
4.napirendi pont
Alpolgármesteri illetménymódosítás
Nagy Attila polgármester: Átadta a szót Dr. Sárvári Eszter jegyzőnek, a napirend
előterjesztőjének.
Dr. Sárvári Eszter jegyző: Tájékoztatta a testületet, hogy a polgármester illetményének
módosításával a főállású polgármester illetménye is nő 2017. január 01. napjától. A 87/2014.
(XI.06.) testületi határozat alapján az alpolgármester illetménye a polgármester illetményének
70 %-a.
Zagyi Ferencné képviselő: Jelezte, hogy a határozati javaslat 2.) pontjában javítani
szükséges azt, hogy a polgármester illetménye 15 %-ban meghatározott. Mivel a határozatban
tiszteletdíj került beírásra viszont a polgármester, nem tiszteletdíjat kap.
Nagy Attila polgármester: Megköszönte az észrevételezést, és kérte a javított határozati
javaslat elfogadását.
A testület részéről további kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.
A testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
4/2017. (I.19.) KT határozata
1.) Mátraverebély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megállapítja, hogy Juhász Péter főállású alpolgármester - a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
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törvény 80.§ (1) bekezdés alapján, 2017. január 01. napjától havonta
349.000,- Ft illetményre jogosult.
2.) A képviselő-testület rögzíti, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (3)
bekezdése alapján Juhász Péter főállású alpolgármester havonta, a
illetménye 15 %-ban meghatározott – 52.400,- forint – összegű
költségtérítésre jogosult.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
5.napirendi pont
Az önkormányzat ASP rendszer csatlakozásához kapcsolódó pályázat
Nagy Attila polgármester: Elmondta, hogy az ASP rendszerhez való csatlakozást törvény
írja elő. Önkormányzatunk a második ütemben csatlakozó önkormányzatok közé tartozik.
Februárban szükséges beadni a pályázatot, ami egy 6.000.000.- Ft-os pályázat. 2018.
januárjától indul az új rendszer a hivatalban, viszont az adó területen már 2017. októberében
használni kell. A pályázat benyújtásához, szükség lesz Nemti támogató nyilatkozatára is,
mivel közös hivatal vagyunk. Így a pályázat két hivatalt lát majd el. Mátraverebély lesz a
gesztor önkormányzat.
Zagyi Ferencné képviselő: A 6.000.000.- Ft összeg fedezni fogja a pályázatot:
Sárvári Eszter jegyző: Véleménye szerint, igen.
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
5/2017. (I.19.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzata egyetért azzal, hogy a
Mátraverebélyi
Közös
Önkormányzati
Hivatal
székhely
önkormányzata, Mátraverebély Község Önkormányzata az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez a KÖFOP1.2.1-VEKOP-16 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtson
be.
A Képviselő-testület megbízza a Mátraverebély Község
Önkormányzatát, hogy sikeres pályázat esetén a támogatási szerződést
kösse meg, a pályázatot bonyolítsa le és határidőben számoljon el a
támogatással a támogató felé.
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
Mátraverebély
Község
Polgármesterét és a Jegyzőt, hogy a támogatási kérelem pozitív
elbírálása esetén a pályázó székhely önkormányzat kedvezményezetti
kötelezettségeit teljesítse.
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A képviselő testület felhatalmazza Mátraverebély Község
Polgármesterét és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére és a
pályázat határidőben történő benyújtására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester, jegyző
A testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
6/2017. (I.19.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújt be a KÖFOP-1.2.1VEKOP-16 – „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” pályázati felhívásra.
A támogatási kérelemben foglalt fejlesztési célok az ASP rendszerhez való csatlakozás
infrastrukturális hátterének megteremtése az alábbi pályázatban elszámolható költségekkel:
Tevékenység

Elszámolható
maximális bruttó
összeg (Ft)
1. kategóriában
3.300.000 Ft

1.1 Eszközbeszerzés
1.2 Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása

780.000 Ft

1.3 Önkormányzatok elektronikus ügyintézése
1.4 Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének
migrációja
1.5 Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás
1.6 Tesztelés, élesítés
2. Projektmenedzsment
3. Kötelező nyilvánosság biztosítása

Nem releváns
javítása,

1.320.000 Ft
180.000 Ft
240.000 Ft
150.000 Ft
30.000 Ft

Az igényelt támogatási összeg bruttó 6.000.000 Ft, a tervezett beruházásra önerő nem
szükséges.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a pályázatban foglaltak összhangban vannak a település
céljaival, a pályázatban foglalt célok megvalósítását kívánatosnak tartja, a támogatási kérelem
tartalmát jóváhagyja.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a támogatási kérelem
pozitív elbírálása esetén a pályázó székhely önkormányzat kedvezményezetti kötelezettségeit
teljesítse.
A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére és a pályázat határidőben történő benyújtására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, jegyző
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6.napirendi pont
Roma Nemzetiségi Önkormányzat megállapodás felülvizsgálata
Nagy Attila polgármester: Elmondta, hogy minden évben felül kell vizsgálni a Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködési megállapodásunkat a törvény értelmében.
Véleménye szerint a településen a roma önkormányzat jól működik. Javasolta a meglévő
megállapodást érvényben tartani.
A testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
7/2017. (I.19.) KT határozata
Mátraverebély
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és tartalmában, érvényben tartotta a Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal megkötött megállapodást.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
Egyebek
Nagy Attila polgármester: „Mária maraton” futás egyeztetése megtörtént. 1.400.000.- Ft. az
önkormányzatra számolt előzetes költség, melyet tudunk csökkenteni, ha saját emberekkel
tudjuk a feladatok egy részét megoldani. Az újonnan induló kulturális közfoglalkoztatásból
erre a feladatra lesz emberünk.
Petréné Kormos Ágota képviselő: Kulturális közfoglalkoztatásban ki, kik lesznek
foglalkoztatva?
Nagy Attila polgármester: Jelenleg még nem tudjuk. Március közepétől indul a program.
Dr. Sárvári Eszter jegyző: Határozat hozatal szükséges a programban való részvételre,
melyben a testület felhatalmazza a polgármestert a további egyeztetésekre a
legköltséghatékonyabban.
A testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
8/2017. (I.19.) KT határozata
Mátraverebély
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza Nagy Attila polgármestert, hogy a Mária maraton
megrendezésével kapcsolatban további egyeztetéseket folytasson a
legköltséghatékonyabban.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet a következőkről:
- Beadásra került a „Biztos Kezdet” gyerekház pályázata.
- Elkezdtük az EFOP 1.6.2-16 szegregált élethelyzetek felszámolása komplex program
pályázati anyagának összeállítását. Jelenleg a szegregátumban élő családok
élethelyzetének megismerése, összeírása folyik.
- Lassan a végére érünk a „szociális tüzelő” pályázaton megnyert 590 q szén
kihordásának. Közel 150 családot tudtunk így segíteni.
- Megtörtént a Damjanich út felújítása és átadása.
- Január 6-án pénteken kaptuk a jelzést, hogy Nagy Ferencné Petőfi úti lakos rendkívüli
élethelyzetbe került. Nincs tüzelője, de a lakásban sincs semmilyen lehetőség a
fűtésre. Egyeztetve a rendőrséggel, a bátonyterenyei szoc. központ vezetőjével és a
salgótarjáni átmeneti szálló munkatársával, Nagy Ferencnét az esti órákban az
alpolgármester Úrral beszállítottuk.
- A „rendkívüli” időjárásra való tekintettel Bátonyterenyéről megrendeltük a hó
eltakarítást és a só szórást. Sajnos csak az esti órákban tudott jönni a gép, amikor már
Bátonyterenyéről szabadult.
- A hó eltakarítás mindig problémát okoz a településnek, ezért a meglévő traktorhoz
vásároltunk egy toló lapot, melyet remélhetőleg a holnap napon felszerelünk a
traktorra és talán meg tudjuk oldani saját erőből is a hó eltakarítást és nem kell várni
sem a Közút sem más helyről felszabaduló hókotró érkezésére.
Csemer Csaba képviselő: A Zagyva út végén lévő áteresszel problémák vannak. Nem tud
elfolyni a víz az utcában. Kis átmérőjű cső van betéve, ami nem tudja elvezetni a vizet.
Nagy Attila polgármester: Tavasszal indul a Petőfi út felújítása, melyhez szakember
jelenléte is szükséges. Megnézetjük vele a Zagyva utat is, hogy megoldást találjunk a
problémára.
Csemer Csaba képviselő: Tolmácsolta az őt megkereső emberek panaszait, mely szerint
soka kóbor kutya a faluban. Az emberek félnek közlekedni. A kábítószer fogyasztása nagyon
elterjedt a faluban. 10, 12 éves gyerekek is fogyasztják már a kábítószert. A lakatlan
magánházakat, elkezdték szétverni, széthordani. Sokan panaszkodnak arra, hogy a faluban
nincs kis bódé, ahol a közmunkások a megtermelt zöldséget árulni tudnák. A
közmunkaprogramban is sok a probléma véleménye szerint. Sok dolgozó, csak bemegy a
munkahelyre, aláírja a jelenléti ívet, és már megy is haza. Az utcák rossz állapotban vannak,
hiányos az aszfalt.
Nagy Attila polgármester: Megpróbálják orvosolni az elhangzott problémákat. Tájékoztatta
a testületet, hogy Kányáson Lunárcsik József is rendkívüli helyzetbe került, de nem hajlandó
az együttműködésre.
A kóbor kutyák befogása az ősszel kezdetét vette a fő állatorvos úr segítségével, 12 kutyát
vittek el. A magánházak védelmében sajnos az önkormányzat nem tud mit lépni. Ha a telep
program elindul, akkor valószínűleg egy-két ház felújítását bele tudják tenni a programba. A
kábítószer elterjedésével kapcsolatban a rendőrség is tisztában van. Nehéz elkapni a
terjesztőket. Évekig figyelik őket, mire be tudják vinni őket. Az induló pályázatokba az
önkormányzat beépítette a drogpreventációt. Pályázat kapcsán valószínűleg kialakításra
kerülnek, majd pavilonok is, amiben árusítás lesz folytatható. Az utak kátyúzását az
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önkormányzat tavasszal folytatja. Azon közmunkások, akik idő előtt hazamennek munkából,
az óráik lehúzásra kerülnek, minek következtében jóval kevesebb bért kapnak ki.
Csemer Csaba képviselő: Jelezték felé, hogy a kiosztásra kerülő szénnel kandallóban fűteni
nem tudnak. Nem lehet fát osztani helyette?
Nagy Attila polgármester: A faosztással az a probléma, hogy nem tudná az önkormányzat
igazságosan szétosztani. Plusz költségekkel is járna az önkormányzatnak, hiszen a fa
kiszállítását külön fizetni kellene.
További kérdés, észrevétel vagy hozzászólás nem történt, ezért Nagy Attila polgármester
a Képviselő-testület ülését 16:23 órakor bezárta.
K.m.f.
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