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Nagy Attila polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület
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.
Nagy Attila: Tájékoztatatta a testületet, hogy Csemer Csaba képviselő 2014. november 17-én
pótlólag letette az esküt. Felkérte a vagyonnyilatkozatot vizsgáló ad-hoc bizottság elnökét, Válintné
Juhász Friderika képviselőt, hogy tájékoztassa a testületet a vizsgálat eredményéről.
Válintné Juhász Friderika: Tájékoztatta a testületet, hogy minden képviselő határidőre leadta a
vagyonnyilatkozatát. A bizottság megállapította, hogy mindegyik megfelelt a jogszabályi
feltételeknek és azokat páncélszekrényben elzárta.
Nagy Attila: Napirendi pontokra kiegészítő javaslatot tett. 10. napirendi pontként kérte tárgyalni „
A Mátraverebély 077/1 hrsz-ú ingatlan eladásáról szóló határozat kiegészítése a földhivatali
bejegyzéshez”, 11. napirendi pontként
„Kányáson létesítendő térfigyelő kamera ügye +
közvilágítási oszloptelepítés2, 12. napirendi pontként „Juhász Péter alpolgármester - főállású
alpolgármesteri jogviszony létesítése”, 13. napirendi pontként „Szándéknyilatkozat közös hivatalra
Nemti Községgel”, 14. napirendi pontként „Egyebek” tárgyalását.
A napirendi pontok kiegészítésére tett javaslattal kapcsolatban észrevétel, javaslat a testület részéről
nem volt, azt egyhangúan elfogadták.
Napirend:
1. Önkormányzati bizottságok létrehozása (tagok és elnökök megválasztása)
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
2. Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása
(rendeletalkotás)
Előterjesztő: Beke Andrea Edit jegyző
3. Szociális célú tüzelő juttatása (rendeletalkotás)
Előterjesztő: Beke Andrea Edit jegyző
4. Mátraverebély Községi Önkormányzat III. negyedéves költségvetési tájékoztatója
Előterjesztő: Beke Andrea Edit jegyző
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5. Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
6. Mátraverebély 037 hrsz.-ú földterület hasznosítása
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
7. Mátraverebély-Szentkút Sport Egyesület támogatása
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
8. Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás 5. sz.
módosítása
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
9. Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve
(tervezet)
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
10. A Mátraverebély 077/1 hrsz-ú ingatlan eladásáról szóló határozat kiegészítése a
földhivatali bejegyzéshez
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
11. A Kányáson létesítendő térfigyelő kamera ügye + közvilágítási oszloptelepítés
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
12. Juhász Péter alpolgármester - főállású alpolgármesteri jogviszony létesítése
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
13. Szándéknyilatkozat közös hivatalra Nemti Községgel
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
14. Egyebek
Nagy Attila polgármester: Beszámolt az előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről. A
testület a polgármesteri beszámolót egyhangúan tudomásul vette.
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
1. napirendi pont:
Önkormányzati bizottságok létrehozása (tagok és elnökök megválasztása)
Nagy Attila: Elmondta, hogy az írásos előterjesztés kiküldésre került. Kiegészíteni kívánta a
Kulturális és Oktatási Bizottság megnevezését. Javasolta, hogy a bizottság megnevezése Kulturális,
Oktatási és Sport Bizottság legyen. Kérte, a határozati-javaslát eszerinti javítását.
Nagy Attila: Javaslatot tett a bizottságok elnökeire és azok tagjaira.
Pénzügyi-Ellenőrző és Stratégiai Bizottság
elnök személyére tett javaslata: Petréné Kormos Ágota képviselő,
tagok: Zagyi Ferencné és Válintné Juhász Friderika képviselők.
Külsős tagok: Nagy Lászlóné, Jakubovics Gábor.
A javaslatra tett személyek a tisztséget vállalták.
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Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnök személyére tett javaslata: Válintné Juhász Friderika képviselő,
tagok: Zagyi Ferencné és Tóth Dénes képviselők.
Külsős tagok: Verebélyi Istvánné és Makó Lajos.
A javaslatra tett személyek a tisztséget vállalták.
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
elnök személyére tett javaslata: Tóth Dénes képviselő,
tagok: Petréné Kormos Ágota és Válintné Juhász Friderika képviselők.
Külsős tagok: Tóth Lászlóné és Molnár Tiborné.
A javaslatra tett személyek a tisztséget vállalták.
Nagy Attila: Felkérte a külsős bizottsági tagokat az eskü letételére.
A napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, javaslat a testület részéről nem volt.
Nagy Attila: Szavazásra bocsátotta a határozati-javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
90/2014. (XI.20.) KT határozata
I./Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselő-testülete létrehozza az
alábbi bizottságokat:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző és Stratégiai Bizottság
2./ Szociális, Egészségügyi Bizottság
3./ Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
Felkéri a Jegyzőt, hogy az SZMSZ átdolgozása során a fentieket dolgozza be
a rendelet szövegébe.
II./ Pénzügyi-Ellenőrző és Stratégiai Bizottság
elnök személyére tett javaslata: Petréné Kormos Ágota képviselő,
tagok: Zagyi Ferencné és Válintné Juhász Friderika képviselők.
külsős tagok: Nagy Lászlóné, Jakubovics Gábor.
Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnök személyére tett javaslata: Válintné Juhász Friderika képviselő,
tagok: Zagyi Ferencné és Tóth Dénes képviselők.
külsős tagok: Verebélyi Istvánné és Makó Lajos.
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
elnök személyére tett javaslata: Tóth Dénes képviselő,
tagok: Petréné Kormos Ágota és Válintné Juhász Friderika képviselők.
külsős tagok: Tóth Lászlóné és Molnár Tiborné.
Felelős: polgármester
A végrehajtásban közreműködik: jegyző
Határidő: 2014. november 21.
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2. napirendi pont:
Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása
(rendeletalkotás)
Nagy Attila: Felkérte Beke Andrea jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
Beke Andrea Edit: Tájékoztatásul elmondta, hogy a Mötv.35.§-a ad felhatalmazást az
önkormányzatnak a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának és
költségtérítésének rendeletben történő megállapítására.
A bizottsági tagok tekintetében a törvény nem tesz különbséget a választott képviselők és a külsős
bizottsági szakértő tagok között. Az Önkormányzat a korábbi időszakokhoz hasonlóan ebben a
ciklusban is érvényt szerez azon jogának, hogy a képviselői és bizottsági munkát oly módon ismeri
el, hogy tiszteletdíjat állapít meg és költségtérítést biztosít tagjainak.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
Nagy Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
8/2014. (XI.20.) KT rendelete
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3. napirendi pont:
Szociális célú tüzelő juttatása (rendeletalkotás)
Nagy Attila: Felkérte Beke Andrea jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
Beke Andrea Edit: Tájékoztatta a testületet, hogy az Önkormányzat nem fát igényelt, hanem
szenet. Az testületnek rendeletet kell alkotni, mivel az erre kapott pénz felhasználásáról rendeletben
meghatározottak szerint el kell számolni az Önkormányzatnak.
Kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.
Nagy Attila: Kérte a testületet, hogy alkossa meg a rendeletét, melyben leszabályozza a szociális
tüzelő igénylését és juttatásának feltételeit.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
9/2014. (XI.20.) KT rendelete
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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4. napirendi pont:
Mátraverebély Községi Önkormányzat III. negyedéves költségvetési tájékoztatója
Nagy Attila: Elmondta, hogy az írásos előterjesztés kiküldésre került. Az előterjesztéssel
kapcsolatban Cserhátiné Petre Krisztina pénzügyi ügyintézőhöz lehet kérdést intézni.
Cserhátiné Petre Krisztina: Tájékoztatta a testületet, hogy a Kincstár felé az adatszolgáltatás
megtörtént, a beszámolókat jóváhagyták. A tájékoztatók készítése nem kötelező jellegű, de
elkészítésre kerültek, hogy a testületi tagok tisztán lássák az önkormányzat helyzetét.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel a testület részéről nem volt.
Nagy Attila: Kérte, hogy a Képviselő-testület Mátraverebély Község Önkormányzat 2014. III.
negyedévi gazdálkodásáról szóló előterjesztést fogadja el.
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
91/2014. (XI.20.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
2014. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Hivatali felelős: Cserhátiné Petre Krisztina pénzügyi előadó
Határidő: Azonnal
Nagy Attila: Kérte, hogy a Képviselő-testület Mátraverebély Község Polgármesteri Hivatal 2014.
III. negyedévi gazdálkodásáról szóló előterjesztést fogadja el.
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
92/2014. (XI.20.) KT határozata
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri
Hivatal 2014. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Hivatali felelős: Cserhátiné Petre Krisztina pénzügyi előadó
Határidő: Azonnal
Nagy Attila: Kérte, hogy a Képviselő-testület a Mikszáth Kálmán Művelődési Ház és Könyvtár
2014. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló előterjesztést fogadja el.
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:
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Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
93/2014. (XI.20.) KT határozata
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mikszáth
Kálmán Művelődési Ház és Könyvtár 2014. III. negyedévi gazdálkodásáról
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Hivatali felelős: Cserhátiné Petre Krisztina pénzügyi előadó
Határidő: Azonnal
Nagy Attila: Kérte, hogy a Képviselő-testület Mátraverebély Községi KATICA Óvoda 2014. III.
negyedévi gazdálkodásáról szóló előterjesztést fogadja el.
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
94/2014. (XI.20.) KT határozata
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a KATICA
Óvoda 2014. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Hivatali felelős: Cserhátiné Petre Krisztina pénzügyi előadó
Határidő: Azonnal
5. napirendi pont
Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciója
Nagy Attila: Tájékoztatásul elmondta, hogy a koncepció készítését törvény írja elő. A koncepció
bázisszámait az előző évből képezik. A koncepció készítése a költségvetés szöveges bevezetése.
A testület részéről kérdés vagy észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
95/2014. (XI.20.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés
kidolgozásának alapját - az alábbiak szerint elfogadja:
1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása
nélküli – egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A
költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly
megteremtése.
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2. Az önkormányzat hitelt 2015. évben nem vesz fel.
3. Az intézményrendszer működésének felülvizsgálata, működőképességének - a
takarékossági szempontok figyelembevételével – megőrzése.
4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati
feladatok elsőbbségét biztosítani kell. Önként vállalt feladat a
költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az
önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat
kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem
veszélyeztetheti.
5. A helyi szociális rendeletben meghatározott önkéntes önkormányzati
juttatások felülvizsgálata.
6. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és azok támogatása,
melyek általában kulturális, civil, sport területekre terjed ki. Kiemelt
jelentőséggel bír azon szervezetek támogatása, melyek a kötelező
önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött
megállapodás szerint részt vesznek.
7. A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és kihasználása. A
költségvetésben jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati
önrészeket.
8. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok
értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása.
9. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési
kiadásra nem csoportosíthatók át.
10. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell
venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a
fedezetül szolgáló bevételek realizálását.
11. Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a
következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
12. Működési kiadások meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás
elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális
fedezetet biztosítani kell a tervezés során.
13. A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson
alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell.
Felelős: polgármester, jegyző
Hivatali felelős: Cserhátiné Petre Krisztina pénzügyi előadó
Határidő: folyamatos
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6. napirendi pont
Mátraverebély 037 hrsz.-ú földterület hasznosítása
Nagy Attila: Az írásos előterjesztés kiküldésre került, azt kiegészíteni nem kívánta.
A testület részéről kérdés vagy észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
96/2014. (XI.20.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzata úgy dönt, hogy bejelenti a Nemzeti
Földalapkezelő Szervezethez azon szándékát, hogy 2015-ben művelni
kívánja a Mátraverebély 037 hrsz-ú földterületet.
Felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó dokumentumok aláírására
valamint a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Felelős: polgármester
A végrehajtásban közreműködik: jegyző
Határidő: 2014. november 21.
7. napirendi pont
Mátraverebély-Szentkút Sport Egyesület
Nagy Attila: Elmondta, hogy Radván Norbert a Mátraverebély-Szentkút Sport Egyesület elnöke
100.000.- Ft összegű plusztámogatást kért az Önkormányzattól, mivel a szezon végén kötelező
indulnia a csapatnak a Magyar Kupában és a nevezési díjakhoz szükségük lenne az összegre, mivel
az MLSZ a támogatás összegét csökkentette.
Javasolta támogatni a beadott kérelmet.
Zagyi Ferencné: Véleménye szerint a focicsapat elegendő támogatást kapott már az
Önkormányzattól, ezért nem támogatja az összeg kifizetését.
Nagy Attila: Elmondta, hogy a Sport Egyesületben benne van a tekecsapat és egy újonnan alakult
íjászcsapat is. Az íjászcsapat megalakulásával nem számolt az egyesület. Jövő évben pedig minden
támogatást pályáztatni fog az Önkormányzat.
A testület részéről további kérdés, észrevétel nem történt.
Nagy Attila: Szavazásra bocsátotta a határozati-javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
97/2014. (XI.20.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzata úgy dönt, hogy támogatja a
Mátraverebély-Szentkút Sport Egyesület kérését és 100.000 Ft-ot biztosít az
őszi szezonra a nevezési díjakra.
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Az összeget a 2014. évi költségvetésben szereplő „Egyéb támogatások”
terhére fizeti ki.
Felelős: polgármester
A végrehajtásban közreműködik: pénzügyi iroda
Határidő: 2014. november 21.
8. napirendi pont
Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás 5. sz.
módosítása
Nagy Attila: Tájékoztatta a testületet, hogy 16 helyen volt polgármesterváltás a térségben, ami miatt
szükségessé vált a Társulási Megállapodás módosítása.
A testület részéről kérdés, észrevétel, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
98/2014. (XI.20.) KT határozata
1. Mátraverebély Község Képviselő-testülete a Kelet-Nógrád Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 5. számú
módosítását megtárgyalta, és azt a melléklet szerint jóváhagyja. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás
5. számú módosításának és az ahhoz csatolt egységes szerkezetbe foglalt
dokumentum aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2. Mátraverebély Község Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
döntésről a munkaszervezeti feladatokat ellátó Salgótarján Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalát – jelen határozat megküldésével – legkésőbb
2015. január 9-ig értesítse.
Határidő: 2015. január 9.
Felelős: polgármester
9. napirendi pont
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve
Nagy Attila: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdést intézett a testületi tagok felé,
hogy a munkatervvel kapcsolatban van-e valakinek javaslata.
Válintné Juhász Friderika: Véleménye szerint a közmeghallgatást szeptember hónapban kellene
tartani.
Nagy Attila: Javasolta, hogy a soron következő testületi ülésen hozzanak határozatot a képviselők a
2015. évi munkatervvel kapcsolatban.
A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta Nagy Attila a javaslatát.
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10. napirendi pont
A Mátraverebély 077/1 hrsz-ú ingatlan eladásáról szóló határozat kiegészítése a
földhivatali bejegyzéshez
Nagy Attila: A Képviselő-testület a 66/2014.(VIII.26.) KT. számú határozatával úgy döntött, hogy
eladja a 077/1. hrsz-ú ingatlant. Az adás-vétel földhivatali ügyintézése során derült ki, hogy a
felépítmény, az un. zöld ház nincs feltüntetve a tulajdoni lapon, illetve egy külön hrsz-on a 077/1/An külön tulajdoni lapon került bejegyzésre. Ezt az adás-vételt lebonyolító ügyvéd vette észre. Ahhoz,
hogy az adás-vétel most már ténylegesen megtörténjen és lezáruljon, a mellékelt határozatot kéri az
Ügyvédnő elfogadásra.
A testület részéről kérdés, észrevétel, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
99/2014. (XI.20.) KT határozata
1.
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 66/2014.
(VIII.26.) számú KT határozatának kiegészítéseként a Földhivatali eljárás
befejezéséhez elfogadja a korábban már egyhangúlag megszavazott és
értékesítésre került ingatlan kapcsán, hogy a 66/2014. (VIII.26.) számú KT
határozatban megjelölt mátraverebélyi 077/1 hrsz. alatt nyilvántartott
ingatlanhoz kapcsolódóan természetszerűen értékesítésre került az eredetileg
is az adás-vétel tárgyát képező 97 m2-es épület. Erre a kiegészítésre azért lett
szükség, mert az értékesítés során kiderült, hogy az ingatlanon lévő 97 m2-es
épület külön helyrajzi számon, a 077/1/A. hrsz. alatt van nyilvántartva, így
az értékesítésről szóló 66/2014. (VIII.26.) számú KT határozatban az még
nem szerepelt.
2.
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
az értékesítés Földhivatali eljárásának befejezése, és a teljes vételár
kifizetése érdekében azt is, hogy 66/2014. (VIII.26.) számú KT határozatával
elfogadott két egybetartozó, de hivatalosan külön helyrajzi számon szereplő
mátraverebélyi 077/1 hrsz. és 077/1/A. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanokat
összességében az eredetileg meghirdetett 5.300.000 Ft, azaz Ötmillióháromszázezer forintos eladási ár helyett 5.400.000 Ft, azaz Ötmilliónégyszázezer forintos eladási áron értékesíti az egyetlen ajánlatot tett vevő
részére.
3.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan
eladásához kapcsolódóan még esetlegesen szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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11. napirendi pont
A Kányáson létesítendő térfigyelő kamera ügye + közvilágítási oszloptelepítés
Nagy Attila: Elmondta, hogy a Netropole –Rentone Bt. (1181 Budapest, Csontváry u.19.)
árajánlatot adott a Kányáson telepítendő térfigyelő kamerákra. Ennek összege bruttó:1.987. 728 Ft.
A cég képviselői elmondták, hogy amikor az un. kamerapályázat során elnyerték a kamrarendszer
kiépítését, az előző önkormányzati vezetés arra kérte a céget, hogy dolgozzák ki a kányási
kamerarendszer kiépítésének költségeit. A választások alakulása miatt a mostani önkormányzatra
hárul a döntés, hogy elfogadj-e az ajánlatot. Megjegyezte, hogy a tárgyalások során kiderült, hogy
miden készen állt már csak a szereléshez szükséges ÉMÁSZ engedélyre vártak. Illetve kiderült,
hogy ott az egyik villanyoszlop már nem mászható, korhadt, cserére érett. Az ÉMÁSZ csak az Ő
általa felállított oszlopot fogadja el, viszont ennek költsége mintegy 150.000 FT, amely
önkormányzatunkat terheli, mivel mi akarunk oda kamerát szerelni.
A testület részéről kérdés, észrevétel, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
100/2014. (XI.20.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a
Netropole-Rentone Bt. ajánlatát és annak előzményét, úgy dönt, hogy az
árajánlatban megadott 1.987.728 Ft összegben megrendeli a Kányás területre
a 3 db térfigyelő kamerát és annak felszerelését
és
a
hozzátartozó
infrastruktúra kiépítését. Egyben vállalja a szükséges villanyoszlop
felállítását s annak 150.000 Ft-os költségét.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. november 25.
12. napirendi pont
Juhász Péter alpolgármester - főállású alpolgármesteri jogviszony létesítése
Nagy Attila: Tájékoztatta a testületet, hogy a Belügyminisztériumból ellenőrzést kapott az
Önkormányzat a közmunkaprogrammal kapcsolatban. Jelenleg a közfoglalkoztatás nem megfelelően
működik a településen. Juhász Péter alpolgármestert szeretné felkérni a közmunkával kapcsolatos
feladatok ellátására és javasolta, hogy főállású alpolgármesteri jogviszonyra változtassa a testület a
korábban társadalmi megbízatású jogviszonyát.
Javaslatot tett Juhász Péter alpolgármester illetményére és költségtérítésére. Illetményét 314.000.Ft-ban költségtérítésére 47.000.- Ft-ban határozta meg.
A testület részéről kérdés, észrevétel, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.
Juhász Péter: Bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt nem kíván részt venni a szavazásban.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
101/2014. (XI.20.) KT határozata
2014. december 1-től főállásúra kívánja változtatni Juhász Péter
alpolgármester jogviszonyát. Ennek megfelelően illetményét és
költségtérítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX
tv.80.§-a rendelkezései értelmében, a Közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011.évi CXCIX. tv.224.§-a szerint az alábbiakban határozza meg:
Az illetmény összege: 314.000.-Ft/hó
Költségtérítés összege: 47.000.-Ft/hó
Határidő: 2014. december1.
Felelős: jegyző
13. napirendi pont
Szándéknyilatkozat közös hivatalra Nemti Községgel
Nagy Attila: Tájékoztatta a testületet, hogy a Mötv. szerint a 2000 fő alatti települések önálló
hivatalt nem működtethetnek. Január 1-jén a település lakosságszáma 2005 fő volt. Várható lesz,
hogy a település lakosságszáma 2000 fő alá fog csökkenni. Nemti lakosságszáma 740 fő. Nemti
eddig Mátraterenye és Mátraszele községgel működtetett közös önkormányzati hivatalt. A két
nagyobb lakosságszámmal bíró település már nem szeretne közös önkormányzatként működni
Nemti községgel.
Beke Andrea Edit: A Mötv. lehetővé teszi a közös hivatal létrehozását. Nemti község jegyzőjével
tárgyalást folytatott a mai napon. Alapító okirat módosítására szükség lesz abban az esetben, ha
Nemti úgy dönt, hogy közös hivatalt működtet Önkormányzatunkkal. A költségvetési törvény 2. sz.
melléklete biztosítja az önálló vagy közös hivatal működését. A hivatal alaplétszáma 6 fő. Abban az
esetben, ha Nemtivel közös hivatal létrehozására sor kerül, a két hivatal 13,22 fővel tud működni.
Nemti község Képviselő-testülete határozatban rögzítette csatlakozási szándékát, amiben
feltüntetésre került az is, hogy aljegyzői bért saját költségvetéséből kikalkulálja. December 12-ig
szándéknyilatkozatot kell tenni a közös hivatal működését illetően.
A testület részéről kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
102/2014. (XI.20.) KT határozata
Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kofejezi
szándékát, hogy Nemti község Önkormányzatával 2015. január 1-jével közös
hivatalt kíván működtetni. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
tárgyalások megkezdésére.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2014.december 11.
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14. Egyebek
Nagy Attila: Tájékoztatta a testületet, hogy Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 49/2014. (VI.19.) határozatában döntött az óvodavezetői pályázat kiírásáról. A pályázat
azonban a mai napig nem került kiírásra.
Az Önkormányzati Kft-jének vezető személyében váltás történt, mert Puskás Gyula munkaviszony
megszűnése után, Miltner Zsoltot nevezte ki a testület vezetővé.
Az polgármesteri tisztség átadás-átvételkor kiderült, hogy dr. Vanó Szilárd volt jegyzőnek
munkáltatói kölcsöne van, aminek visszafizetése még nem történt meg. Dr. Őszi Attila Csaba volt
jegyző munkaviszonyának megszűnésekor nem került leadásra a hivatali telefon. Felkérte Beke
Andrea jegyzőt, hogy a két ügyben az intézkedéseket tegye meg. Tájékoztatta a testület tagjait, hogy
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 4 alkalmas előadás sorozatot fog tartani, melynek fő célja a helyi
értékek meghatározása. Kérte a testület tagjainak részvételét az előadásokon.
A testület tudomásul vette Nagy Attila ”Egyebek” napirendi pontban tett tájékoztatóját.
További kérdés, észrevétel vagy hozzászólás nem történt, ezért Nagy Attila polgármester a
Képviselő-testület rendkívüli ülését 17:04 órakor bezárta, és zárt ülést rendelt el.
K.m.f.

Nagy Attila
polgármester

Beke Andrea Edit
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Petréné Kormos Ágota
képviselő-testületi tag

Válintné Juhász Friderika
képviselő-testületi tag
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