JEGYZŐKÖNY
Készült: Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Polgármesteri
Hivatal tanácskozó termében, 2011. december 1-jén megtartott rendes üléséről.
Jelen voltak:
Seres Mária

-polgármester

Zagyi Ferencné

-alpolgármester

Csemer Csaba

-képviselő

Dr. Maczák Erzsébet

-képviselő

Rozgonyi Jánosné

- képviselő

Igazoltan távol lévő képviselők: Dr. Bakonyi Béla képviselő, Juhász Péter képviselő
Tanácskozási joggal részt vevők: dr. Kovács Sándor jegyző, Stekler Ottó alpolgármester
Seres Mária polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület a napirendet 5 egybehangzó szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbiak szerint elfogadta. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérte Csemer Csaba
képviselőt és Zagyi Ferencné alpolgármestert. A Képviselő-testület egyöntetűen elfogadta a
felkért személyeket a jegyzőkönyv hitelesítésére.
Seres Mária polgármester: A jegyzőkönyv vezetésére Verebélyi Lívia köztisztviselőt kérte
fel. A Képviselő-testület egybehangzóan elfogadta Verebélyi Líviát jegyzőkönyv-vezetőnek.
Napirend előtt:
Seres Mária polgármester az utolsó testületi ülés óta történt eseményekről beszámolt.
Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy a polgármesteri beszámolót fogadják el. A
Képviselő-testület a polgármesteri beszámolót egyöntetűen elfogadta.
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Seres Mária polgármester: Kovács Sándor jegyző Urat megkérte mutassa be a Képviselőtestületnek az új munkatársat.
Dr. Kovács Sándor jegyző: Elmondta, hogy a 2011. október 27-én megtartott Képviselőtestületi ülésen megtárgyalták, hogy az aljegyzői pályázat kiírását visszavonják. Azonban a
hivatal létszámhiánnyal küzd. Juhász Gergely személyében új köztisztviselő került felvételre,
aki államigazgatási és közgazdasági végzettséggel is rendelkezik.
Seres Mária polgármester: Javaslatot tett a napirendi pontok kiegészítésére. Kérte, hogy az
Egyebek napirendi ponton belül Bayerné Fürth Vera Mikszáth Kálmán Művelődési Ház
vezetője tartson beszámolót a GYEP-es programot illetően.
A Képviselő-testület a napirendi pontokat egyöntetűen elfogadta.
Napirend:
1. Mátraverebély Község Önkormányzata 2011. évi költségvetése I-III. negyedéves
végrehajtásról szóló tájékoztató

Előterjesztő: polgármester (Szükséges az illetékes bizottság állásfoglalása)
2. Mátraverebély Község Önkormányzatának 2012. évre szóló gazdasági
koncepciójának elfogadása
Előterjesztő: polgármester (Szükséges az illetékes bizottság állásfoglalása)
3. 2012. évi Képviselő-testületi ülésterv
Előterjesztő: polgármester
4. Mátraverebély 1631 hrsz-ú (Szentkúti út) közút ingatlan megosztása, átadásátvétele
Előterjesztő: polgármester
5. 2012. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok
elbírálása
Előterjesztő: polgármester (Szükséges az illetékes bizottság állásfoglalása)
6. Egyebek
1. napirend:
Seres Mária polgármester: Felkérte Dr. Maczák Erzsébet Képviselő-testületi tagot, hogy
adja elő a Pénzügyi, gazdasági, településfejlesztési, jogi és kisebbségügyi bizottság
állásfoglalását.
Dr. Maczák Erzsébet képviselő: Elmondta, hogy a Pénzügyi, gazdasági, településfejlesztési,
jogi és kisebbségügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Seres Mária polgármester: Indítványozta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésnek
megfelelően fogadja el a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta.
Mátraverebély Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
113/2011. (XII.01.) határozata
Mátraverebély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedéves
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2. napirend
Seres Mária polgármester: Felkérte Dr. Maczák Erzsébet Képviselő-testületi tagot, hogy
adja elő a Pénzügyi, gazdasági, településfejlesztési, jogi és kisebbségügyi bizottság
állásfoglalását.

Dr. Maczák Erzsébet képviselő: Elmondta, hogy a Pénzügyi, gazdasági, településfejlesztési,
jogi és kisebbségügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Seres Mária polgármester: Indítványozta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésnek
megfelelően fogadja el a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta.

Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
114/2011. (XII.01.) határozata
A költségvetés összeállítása során a következőket tartja szükségesnek figyelembe venni a
Képviselő-testület:
1. 2012. évben is, elsődleges feladat a kötelező önkormányzati feladatok ellátása, az
intézmények zavartalan biztosítása
2. A bevételeknél törekedni kell a normatívák maximális lehívására, a pályázati források
teljes körű kihasználására, szigorítani kell a kintlévőségek behajtásának lehetőségét.
3. Kiadások tervezésénél a törvényi előírások betartása, az intézmények biztonságos
működtetésének biztosítása, és a minél takarékosabb gazdálkodás kialakításának
megteremtése a cél.
A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a fenti rendező elvek figyelembe vételével
készítse elő a 2012. évi költségvetés tervezetét.
Határidő: a 2012. évi költségvetés benyújtásának időpontja
Felelős: Polgármester
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
115/2011. (XII.01.) határozata
Mátraverebély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
utasítja a Polgármestert, hogy az önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló javaslatot a 2012. februári ülésre terjessze
elő.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Polgármester
Mátraverebély, 2011. december 01.
Seres Mária
polgármester

3. napirend
Seres Mária polgármester: Elmondta, hogy a képviselők, az előterjesztést megkapták.
Kérdést intézett, a képviselők felé a napirenddel kapcsolatosan van-e valakinek észrevétele,
javaslata.
Seres Mária polgármester: Indítványozta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésnek
megfelelően fogadja el a határozat javaslatot.
Indítványára a Képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta.

Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselő-testületének
116/2011. (XII.01.) határozata
Mátraverebély Önkormányzat Képviselő-testületet 2012. évi I. félévi munkatervének tervezete
az alábbiak szerint kerül elfogadásra:
Február 17.
1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének megtárgyalása és
elfogadása
Előterjesztő: polgármester (Szükséges az illetékes bizottság
állásfoglalása)
2. A helyi önkormányzati köztisztviselők teljesítménykövetelményének
alapját képező 2012. évi kiemelt célok megállapítása és az előző évi
célok teljesítésének elérése
Előterjesztő: jegyző, polgármester
3. Egyebek
Március 10.
1. Az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előterjesztő: jegyző
2. Beszámoló a Mikszáth Kálmán Művelődési Ház és Könyvtár
tervezett feladatairól és tevékenységéről
Előterjesztő: Művelődési Ház vezető
3. Egyebek
Április 14.
1. Bátonyterenyei Rendőrkapitányság beszámolója
Előterjesztő: körzeti megbízott
2. Az önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásának
megtárgyalása és a zárszámadás elfogadása
Előterjesztő: polgármester (Szükséges az illetékes bizottság
állásfoglalása)
3. Egyebek

Május 19.
1. Beszámoló az önkormányzat hatósági feladatai ellátásáról
Előterjesztő: jegyző
2. A 2012. évi FALUÜNNEP programtervezetének megtárgyalása
Előterjesztő:
3. Egyebek
Június 23.
1. A Képviselő-testület 2012. II. félévi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: polgármester
2. Beszámoló az óvoda tevékenységéről
Előterjesztő: óvodavezető
3. Egyebek
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4. napirend
Seres Mária polgármester: Felkérte Stekler Ottó alpolgármestert, hogy a napirendet és az
abban bekövetkezett változásokat terjessze a Képviselő-testület elé.
Stekler Ottó alpolgármester: Szentkút rendezési tervével kapcsolatosan a közútkezelú
jelezte, hogy a 083 hrsz útszakasz állami kezelésben van, ami bonyolulttá teszi a kivitelezést.
A megoldás az lenne, hogy a belterületen lévő 1631 hrsz önkormányzati tulajdonba kerüljön.
Előadta, hogy Szentkúton a Ferences Rendtartomány fejlesztési elképzeléseinek
engedélyeztetési folyamatát nagyban könnyítené, ha nem érintene állami tulajdonú közutat,
így a Szentkúti út utolsó szakaszát célszerű önkormányzati kezelésbe átkérni a Magyar
Államtól, melynek vagyonkezelője a Magyar Közút Zrt. Nógrád megyei igazgatósága.
Az ingatlan térítésmentes átvételéhez a képviselő testület döntése szükséges. Ezt követően
kerülhet sor az ingatlan jelenlegi tulajdonosával az előzetes megállapodás aláírására, majd az
ingatlan megosztásával és átminősítésével kapcsolatos eljárásra.
Seres Mária polgármester: Indítványozta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésnek
megfelelően fogadja el a határozati javaslatot.
Indítványára a Képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta.
Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselő-testületének
117/2011. (XII.01.) határozata

Tárgy: Mátraverebély 1631 hrsz-ú (Szentkúti út) közút ingatlan átadás-átvétele
1. Mátraverebély Község Önkormányzata a Magyar Állam tulajdonában
lévő

és

a

Magyar

Közút

Zrt.

Nógrád

megyei

igazgatósága

vagyonkezelésében álló Mátraverebély-Szentkút 1631 hrsz-ú közút
elnevezésű ingatlanra útszakaszra igényt tart térítésmentes tulajdonba
adással.
2. Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
Seres Mária polgármestert az út átadás-átvétellel kapcsolatos feladatok
teljes körű lebonyolítására, valamint az átadás-átvételhez szükséges
jognyilatkozatok megtételére, és az út átminősítésére vonatkozó
intézkedések megtételére.
3. Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
Seres Mária polgármestert az előzetes megállapodás aláírására.
Felelős: alpolgármester
Határidő: azonnal
6. napirend
Egyebek
Seres Mária polgármester: Felkérte Bayerné Fürth Verát a Művelődési Ház vezetőjét, hogy
tartsa meg beszámolóját a Gyermekesély Programmal kapcsolatosan.
Bayerné Fürth Vera Művelődési Ház vezető: Elmondta, hogy kötelessége tájékoztatni a
Képviselő-testületet, az elvégzett feladatokról, illetve több adminisztrációs feladatot kell
elvégeznie. Beszámolt arról, hogy pénzügyi nehézségekkel küzdenek, és a kifizetések is
csúsznak. Előadta, hogy Mikulás ünnepséget szeretnének tartani, és szükség lenne az
Önkormányzat kisbuszára, hogy Dorogházáról az élelmiszereket el tudják szállítani.
Seres Mária polgármester: Bayerné Fürth Vera kérését a kisbusz használatát illetőleg
elutasította, mert a helyi vállalkozókat szeretné támogatni.
Bayerné Fürth Vera Művelődési Ház vezető: Előadta, hogy minden hónapban
munkaértekezletet tartanak. Kérést közvetített Seres Mária polgármester felé, hogy Tóth
Ádám szociális munkás szeretné, ha megoldható lenne a kányási gyermekek Önkormányzati
kisbusszal történő hazaszállítása.
Seres Mária polgármester: Egyelőre nem tartja megoldhatónak a gyermekek szállítását, de
próbál megoldást találni a problémára.
dr. Maczák Erzsébet képviselő: Javasolta egy levél megírását a Volánnak, melyben
kérhetnék, hogy a 3 órakor induló busz Kányásra is menjen be.
Seres Mária polgármester: Felkérte Maczák Erzsébetet a levél megfogalmazására.
Bayerné Fürth Vera Művelődési Ház vezető: Elmondta, hogy készülnek karácsonyi ünnep
megtartására. Ötleteket és javaslatokat kért a Képviselő-testület részéről.

Verebélyi Istvánné tanácskozási joggal meghívott: Kérte Seres Mária polgármestert, hogy
a faluban teremtsenek ünnepi hangulatot, pl. fa díszítésével.
Seres Mária polgármester: Tájékoztatta Verebélyi Istvánnét, hogy tervezik a karácsonyi fa
díszítését.
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést bezárta.

kmf.
Dr. Kovács Sándor
jegyző

Seres Mária
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Zagyi Ferencné
alpolgármester

A jegyzőkönyvről hanganyag készült.

Csemer Csaba
képviselő

