JEGYZŐKÖNY
Készült: Mikszáth Kálmán Művelődési Ház – Mátraverebély, Vasút út 87., 2011. szeptember
14-én megtartott rendes üléséről.
Jelen voltak:
Seres Mária

-polgármester

Zagyi Ferencné

-alpolgármester

Csemer Csaba

-képviselő

Dr. Bakonyi Béla

- képviselő

Dr .Maczák Erzsébet

-képviselő

Juhász Péter

-képviselő

Rozgonyi Jánosné

-képviselő

Igazoltan távol lévő képviselők:
Tanácskozási joggal részt vevők: dr. Kovács Sándor jegyző
Stekler Ottó alpolgármester
Vasinka Jánosné bizottsági tag
Verebélyi Istvánné bizottsági tag
Berkiné Mezei Mária Noémi CKÖ elnök
Bayerné Fürth Vera Műv. Ház vezető
Seres Mária polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes.
Javasolta, hogy a 3. napirendi pontként az Önhibájukon Kívül Hátrányos Helyzetű
Önkormányzatok pályázattal kapcsolatban lévő módosítások kerüljenek megtárgyalásra.
A képviselő-testület a napirendet 7 egybehangzó szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbiak szerint elfogadta. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Bakonyi Béla
képviselőt és Zagyi Ferencné alpolgármester asszonyt.
Napirend:
1. Előterjesztés és rendeletalkotás az önkormányzat módosított és aktualizált
„Szervezeti és Működési Szabályzatáról”, és annak egységes szerkezetbe foglalásáról.
Előterjesztő: polgármester
2. A szociális rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
3. ÖNHIKI
3. Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Környezetvédelmi Bizottság
átalakítására
Előterjesztő: polgármester
4. Előterjesztés aljegyzői állás kiírásáról
Előterjesztő: polgármester

5. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló
tájékoztatás
Előterjesztő: polgármester
6. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi
fordulójához való csatlakozásról
Előterjesztő: polgármester
7. Az Idősek Világnapja helyi rendezvényének megtartása
Előterjesztő: alpolgármester asszony
8. A középiskolában és felsőfokú oktatási intézményben tanulók iskoláztatási
támogatása
Előterjesztő: polgármester
9. Előterjesztés a Támop 5.5.1/B pályázaton való indulás kapcsán
Előterjesztő: polgármester
10. Előterjesztés a Rubicom Zrt-vel való megállapodásról
Előterjesztő: alpolgármester
11. Előterjesztés a szociálisan rászorult személyek részére történő ebéd kihordás
szállítási díjáról
Előterjesztő: alpolgármester
12. Előterjesztés és határozat a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság Mátraverebélyi Vízbázis védelmi beruházás során készült vizsgálatáról.
Előterjesztő: polgármester
13. Beszámoló a Tanoda program indulásáról
Beszámol: Berki Judit
14. Beszámoló a „Táguló világ” Gyermekesély Program elmúlt félévi
tevékenységéreől
Beszámol: Bayerné Fürth Vera
15. Egyebek
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.
1. napirend
Seres Mária polgármester: Előadta, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény módosításáról szóló 1994. évi LXIII. törvény 62. § (5) bekezdése kimondja, hogy a
képviselő-testületek az alakuló ülésüket követő fél éven belül felülvizsgálják, megalkotják a
szervezeti és működési szabályzatukat. Az SZMSZ módosítása nemrég újra megtörtént, de
néhány praktikus módosítást végre kell még hajtanunk, illetve az aljegyzői állás miatt bővül
is. Ennek megfelelően készült el a jelenleg testület előtt álló Szervezeti és Működési
Szabályzat.
Stekler Ottó alpolgármester: Elmondta, hogy lényegi változás nem történt a Szervezeti és
Működési Szabályzatban, csak az aljegyzői kiegészítéssel módosult.
Seres Mária polgármester: Elmondta, hogy a jegyzői pályázat elbírálásakor dr. Kovács
Sándor jegyző megválasztása egyöntetű volt. Viszont mellette dr. Lakatos Ágnes pályázati
anyaga is figyelemre méltó volt. Előadta, hogy aljegyzői státusz létrehozása nem kötelező,

abban az esetben lehetséges, ha az Önkormányzatnak van rá kerete. Felkérte a Képviselőtestület tagjait, ha valakinek van észrevétele, jelezze.
Zagyi Ferencné alpolgármester: Kérte, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatban
pontosítva szerepeljen, hogy dr. Maczák Erzsébet fogadóórája Kányáson van.
Seres Mária polgármester: Indítványozta a „Szervezeti és Működési Szabályzat”
elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 1 nem szavazattal a következő
rendeletet alkotta.
Mátraverebély Község Önkormányzata Képvisleő-testületének
18/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete a Szervezési és Működési Szabályzatról
A Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2. napirend
Seres Mária polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy 2011. szeptember
1-től a lakásfenntartási támogatási rendszer változik, bevezették a vagyonnyilatkozatot és több
mindenre kérhető lesz a támogatás. Elmondta, hogy a szociális ügyintéző tájékoztatása szerint
100 fővel több lesz, akik emiatt a változás miatt igénybe fogják venni a lakásfenntartási
támogatást. Felkérte jegyző Urat, hogy átszervezéssel oldja meg a munkaelosztást, a
megnövekedett kérelmek miatt.
Seres Mária polgármester: Felkérte A Szociális, Egészségügyi, Oktatási és
Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy adja elő a bizottság állásfoglalását.
Rozgonyi Jánosné képviselő: Elmondta, hogy a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és
Környezetvédelmi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Seres Mária polgármester: Indítványozta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésnek
megfelelően fogadja el a rendeletet.
Indítványára a Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.
Mátraverebély Község Önkormányzata Képvisleő-testületének
19/2011. (VII.14.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatás és egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2007.
(V.21.) számú rendelet módosítása
A Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3. napirend
Seres Mária polgármester: Felkérte Stekler Ottó alpolgármestert, hogy az Önhibájukon
kívül hátárnyos helyzetű önkormányzatok pályázattal kapcsolatos előterjesztést tegye meg.
Stekler Ottó alpolgármester: Előadta, hogy értesítették az önkormányzatot, hogy a
pályázattal kapcsolatban módosítást kell végrehajtani. A 2011. évben az első ütem kitöltési
útmutatójához képest, változás történt (felhalmozási és működési támogatások). Elmondta,
hogy ez tulajdonképpen csak technikai módosítás.
Seres Mária polgármester: Felkérte Dr. Maczák Erzsébet Képviselő-testületi tagot, hogy
adja elő a 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 7 egyöntetű igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül a
következő határozatot hozta.
Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselő-testületének
88/2011. (IX.14.) határozata

1. Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi
CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján
(továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be
az
önhibájukon
kívül
hátrányos
helyzetben
lévő
önkormányzatok támogatására.
2. Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az
önhibájukon
kívül
hátrányos
helyzetben
lévő
önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény
alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén
1
000
fő
feletti.
II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött,
és 2011. évben ilyen jogcímen 5 543 ezer forint összegű
bevételt
tervez.
III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy
módosított költségvetési rendeletét 21 552 ezer forint összegű
működési célú hiánnyal fogadta el.
IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011.
évben nem haladja meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves
kötelezettségvállalás felső határát.
V. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező
könyvvizsgálatra
nem
kötelezett.
Határidő: 2011. szeptember 14.
Felelős: polgármester
4. napirend
Seres Mária polgármester: Felkérte Stekler Ottó alpolgármestert, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatos tájékoztatást tegye meg.
Stekler Ottó alpolgármester: Előadta, hogy több helyről visszajelzés érkezett, hogy a
Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Környezetvédelmi Bizottság bizottság ülésein
elhangzottak kiszivárognak a hivatalból. Felkérte a bizottságot, hogy új külsős testületi tagot
válasszanak meg.
Seres Mária polgármester: Előadta, hogy eddig nem volt probléma, hogy információk
kikerültek volna. a hivatalból. Kérdést intézett a bizottság tagjai felé, hogy van-e javaslatuk új
bizottsági tagra.

Rozgonyi Jánosné képviselő: Elmondta, hogy szerinte, nem most kellene megtárgyalni a
változtatást.
dr. Maczák Erzsébet képviselő: Elmondta, hogy bizottsági ülésen kerüljön sor
megtárgyalásra.
Seres Mária polgármester: Felkérte a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és
Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a következő bizottsági ülésükön tárgyalják meg, hogy ki
lesz az új bizottsági tag.
Seres Mária polgármester: Előadta, hogy aki az esküjét leteszi, akkor annak a képviselőnek
bizalmasan kellene kezelni az bizottsági üléseken elhangzottakat.
Rozgonyi Jánosné képviselő: Elmondta, hogy mindenki kész tények elé lett állítva és jelezni
kellett volna, hogy a bizottság meg tudja tárgyalni a témát.
15.06 órakor Juhász Péter képviselő elhagyta a helyiséget.
Seres Mária polgármester: Felkérte a Képviselő-testületet, hogy szavazzanak a két külsős
bizottsági tag felfüggesztéséről.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, 2 ellenvélemény és 1 nem szavazattal a
következő határozatot hozta.
15.27 órakor Juhász Péter képviselő visszaérkezett a helyiségbe.
Mátraverebély Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
89/2011. (IX.14.) határozata
Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5. napirend
Seres Mária polgármester: Előadta, hogy a jegyzői állásra pályázók közül a testület
nehezen tudott döntésre jutni, egyhangú álláspontra jutott a tekintetben, hogy a két legjobb
jelöltet meg kívánja tartani, de álláshely csak egy lett meghirdetve. Ezért született az a
döntés, hogy aljegyzői állásra pályázatot írjunk ki.
A pályázat kiírása a www.kozigallas.gov.hu honlapon és Mátraverebély Község Honlapján
történik meg.
Seres Mária polgármester: Indítványozza, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésnek
megfelelően fogadja el a rendeletet.
Indítványára a Képviselő-testület 5 igen szavazat, 2 tartózkodás mellett, és ellenvélemény
nélkül az alábbi határozatot hozta.

Mátraverebély Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
90/2011. (IX.14.) határozata
Mátraverebély
Község
Önkormányzatának
pályázatot hirdet aljegyzői munkakör betöltésére.

Képviselő-testülete

Pályázati feltételek:
- igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy
okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, és jogi vagy közigazgatási
szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban: OKV)
elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos
fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- jegyző vagy aljegyzői munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
- letelepedési szándék
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
- ECDL
- angol, francia és német nyelvtudás.
A pályázathoz csatolni kell:
- a végzettségeket tanúsító okiratok másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában
résztvevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek,
- szakmai önéletrajzot,
- a vezetői elképzelések bemutatásáról, a polgármesteri hivatal
irányításáról és az aljegyzői feladatok ellátásról szóló szakmai
programot.
A kinevezés 6 hónapos próbaidőt követően, megállapodás esetén
határozatlan időre szól. A kinevezés és az illetmény megállapítása az
1992. évi XXIII. törvény (Ktv. és az önkormányzat vonatkozó helyi
rendelete szerint történik.
A pályázat benyújtásának határideje:
a pályázati hirdetmény közzétételétől számított 15. nap.
A pályázat elbírálója: Mátraverebély Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
- hirdetésre közvetlenül a www.közigallas.gov.hu oldalon lehet
jelentkezni.
- Mátraverebély Község Honlapja
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
- A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő testületi ülésen – a
pályázók nyilatkozatától függően – nyílt, vagy zárt ülésen történik.
- A Képviselő-testület fenntartja magának a pályázat-módosítás,
visszavonás illetve a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.
Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal.
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, „Aljegyzői pályázat”
megjelöléssel Mátraverebély Község Önkormányzat polgármesterének
címezve kell benyújtani az alábbi címre: 3077 Mátraverebély, Vasút út
82.
További információ:
Seres Mária polgármester
Telefon: 06-32/471-194
A polgármester gondoskodjon a pályázatnak a www.közigallas.gov.hu
internetes oldalon és a község honlapján történő megjelentetéséről.
Határidő: azonnal
Felelelős: polgármester

6. napirend
Seres Mária polgármester: Előadta, hogy Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I.
féléves végrehajtásáról szóló előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdést intézett a
képviselők irányába, hogy valaki kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.
Seres Mária polgármester: Felkérte Dr. Maczák Erzsébet Képviselő-testületi tagot, hogy
adja elő a 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.
Indítványára a Képviselő-testület 5 igen szavazat, 2 tartózkodás mellett, és ellenvélemény
nélkül az alábbi határozatot hozta.
Mátraverebély Község Önkormányzata Képvisleő-testületének
91/2011. (IX.14.) határozata

Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2011. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester, pénzügyi előadó
Határidő: Azonnal

7. napirend
Seres Mária polgármester: Előadta, hogy a Képviselő-testületi tagok a határozati javaslatot
megkapták. Tájékoztatatta a képviselőket, arról, hogy az önkormányzatnak bizonyos önrészt
kell vállalni az ösztöndíjpályázatban.
Javasolta, hogy idén is a csatlakozzon az önkormányzat a Bursa Hungarica programhoz, hiszen a
fiatalok továbbtanulását eddig is minden lehetséges eszközzel támogattuk.
Seres Mária polgármester: Felkérte Dr. Maczák Erzsébet Képviselő-testületi tagot, hogy
adja elő a 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: Indítványozza a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához való csatlakozást.
A Képviselő-testület 7 egyöntetű igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül a
következő határozatot hozta.
Mátraverebély Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
92/2011. (IX.14.) határozata
Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselő-testülete
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók, illetőleg a felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hugarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi
fordulójához.
A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a felsőoktatási
hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása,
elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános
Szerződési Feltételek-ben foglaltaknak megfelelően jár el.
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

8. napirend
Seres Mária polgármester: Előadta, hogy az írásbeli előterjesztés kiküldésre került. Felkérte
Zagyi Ferencné alpolgármester asszonyt, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet az Idősek
Világnapja helyi rendezvény megtartásáról.
Zagyi Ferencné képviselő: Elmondta, hogy 75 év feletti idősek kerülnek támogatásra.
Vállalkozókat kérünk támogatást, és amelyik a legkedvezőbb, azt fogjuk kiválasztani.
Seres Mária polgármester: Elmondta, hogy az egyedülállók 1000.- Ft. értékben kapnak
csomagot, a házaspárok pedig 2000.- Ft. értékben fognak csomagot kapni.
Indítványozta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.
Seres Mária polgármester: Javasolta idén is az Idősek Világnapja helyi rendezvényének
megtartását, mert minden lehetséges eszközzel támogatni kívánja az önkormányzat a település 75
feletti lakosságát.
Indítványozza az Idősek Világnapja helyi rendezvényének megtartásával kapcsolatosan az
alábbi határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 7 egyöntetű igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül a
következő határozatot hozta.
Mátraverebély Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
93/2011. (IX.14.) határozata
Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselőtestülete idén is támogatni kívánja a település 75 év feletti
lakosságát. Jelenleg 115 egyedülálló és 16 házaspár van,
akik 75 év felettiek, ami összességében az 1.000 Ft-os
élelmiszer ajándékcsomaggal számolva 147.000 Ft-os
kiadást jelent az Önkormányzata számára.
Az ajándékcsomag összeállítására a helyi vállalkozók
közül kerül kiválasztásra a legjobb ajánlat, a
polgármester és az alpolgármesterek döntése alapján.
Felelős: alpolgármester
Határidő: október eleje

9. napirend
Seres Mária polgármester: Elmondta, idén is javasolja a Bursa Hungarica programhoz történő
csatlakozást, hiszen a fiatalok továbbtanulását eddig is minden lehetséges eszközzel támogatta az
önkormányzat.
Seres Mária polgármester: Felkérte Dr. Maczák Erzsébet Képviselő-testületi tagot, hogy
adja elő a bizottság állásfoglalását.

Dr. Maczák Erzsébet képviselő: Elmondta, hogy a Pénzügyi, gazdasági, településfejlesztési,
jogi és kisebbségügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Indítványozta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően fogadja el a
határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 egyöntetű igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül a
következő határozatot hozta.
Mátraverebély Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
94/2011. (IX.14.) határozata
Mátraverebély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2011/2012-es tanévben a középiskolában és felsőfokú
oktatási intézmények nappali tagozatán tanuló mátraverebélyi
állandó lakcímmel rendelkező fiatalok részére – az évismétlők
kivételével – egyszeri
középiskolások számára
3.000,-Ft,
felsőfokú oktatásban résztvevők számára
5.000,- Ft
iskolakezdési támogatást biztosít.
A támogatás iránti kérelmeket és iskolalátogatási igazolásokat
a polgármesteri hivatalnál 2011. október 31-ig kell benyújtani.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
10. napirend
Seres Mária polgármester: Felkérte dr. Lakatos Ágnest aljegyző asszonyt, hogy a TÁMOP5.5.1.B-11/2 kódszámú családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése című
pályázati felhívás támogatásáról szóban tegye meg a kiegészítését, ha kívánja.
dr. Lakatos Ágnes aljegyző asszony: Elmondta, hogy a pályázat benyújtására 2011.
szeptember 15-én kerül sor valamint azt, hogy 5 nagy családi nap megrendezésére fog sor
kerülni. Felkérte a Képviselő-testületet, hogy támogassa a pályázatot.
Seres Mária polgármester: Kérdést intézett dr. Lakatos Ágnes aljegyző asszony felé, hogy
önerőre szükség van-e a pályázat beadásához.
dr. Lakatos Ágnes aljegyző asszony: Elmondta, hogy önerőre nincs szükség, viszont
biztosítani kell azt, hogy egy éven keresztül programok legyenek a településen. Tájékoztatta a
Képviselő-testület tagjait, hogy a pályázat elbírálására november, december környékén fog sor
kerülni. A pályázat célcsoportja a gyesről, gyedről visszatérő emberek és 50 év felettiek
foglalkoztatása.

Seres Mária polgármester: Felkérte Dr. Maczák Erzsébet Képviselő-testületi tagot, hogy
adja elő a 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: Javaslta a pályázat támogatását, mivel az teljes mértékben
összhangban van az önkormányzat célkitűzéseivel.
Indítványozta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően fogadja el a
határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal és egy tartózkodás mellett, ellenvélemény nélkül a
következő határozatot hozta.
Mátraverebély Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
95/2011. (IX.14.) határozata
Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselő-testülete
támogatja a Váci egyházmegye által benyújtandó TÁMOP5.5.1.B-11/2 kódszámú családi közösségi kezdeményezések és
programok megerősítése című pályázatot, mivel az
összhangban áll az önkormányzat célkitűzéseivel, és
hozzájárul
a
település
hírnevének
öregbítéséhez.
A pályázat elnyerése estén a megvalósítás az elvi
hozzájáruláson túl semmilyen kötelezettséget és terhet nem ró
az Önkormányzatra.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. szeptember 15.
11. napirend
Seres Mária polgármester: Felkérte Stekler Ottó alpolgármestert, hogy a Rubicom Zrt.-vel
való megállapodásról adjon tájékoztatást.
Stekler Ottó alpolgármester: Előadta, hogy a Rubicom Zrt. átfogóbb árajánlatot adott, 500.Ft-os havi alapdíjjal, ami költségcsökkenés az Invitelhez képest. A lakosságnak is megfelelő
lenne a Rubicom Zrt. által adott csomag. 2000.- Ft. körüli áron indul a havi alapdíj.
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Rubicom Zrt. kérése az, hogy az önkormányzat
által kiadott újságban 3 alkalommal szerepeljenek. Kérte a Képviselő-testület támogató
hozzájárulását.
Seres Mária polgármester: Indítványozta a Képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztés szerint fogadja el a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenvélemény nélkül a következő
határozatot hozta.
Mátraverebély Község Önkormányzata

Képviselő-testületének
96/2011. (IX.14.) határozata
Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselő-testülete
támogatja a Rubicom Zrt-vel egy olyan megállapodás
létrehozását, ami nem csak az Önkormányzat számára, hanem
Mátraverebély lakosságának is kedvező szolgáltatási
feltételeket teremt.
Cserébe a Rubicom Zrt. az új Óvoda épületben lévő központi
egységének ott maradását kéri, és a Mátraverebélyi Hírek
kiadványban 3 alkalommal féloldalas hirdetési megjelenést.
Mivel az Önkormányzat terveiben szerepel a minél
szélesebbkörű lakossági internet használat elterjedése az
úgynevezett
„e-település”
létrehozása
érdekében,
Mátraverebély lakosságát a jövőben inspirálni fogjuk az
internet és telefon szolgáltatások igénybevételére.
Ennek a szorosabb együttműködésnek a keretében a Rubicom
Zrt. lesz a jövőben a Mátraverebélyi Önkormányzat hivatalos
kommunikációs partnere, ami ezzel hivatkozási alapot is teremt
a Rubicom Zrt. részére.
Felelős: alpolgármester
Határidő: október 1.
12. napirend
Seres Mária polgármester: Elmondta, hogy a szociálisan rászorult személyek részére történő
ebéd kihordás szállítási díjáról dönteni kellene a testületnek, mivel kevés embert érint. Felkéri
a Képviselő-testület tagjait, hogy vagy emeljék meg az ebédszállítás díját, vagy a kihordott
étel mennyiségét emeljék meg.
Stekler Ottó alpolgármester: Elmondta, hogy a gondot jelent, hogy ilyen kevés embernek
kell kiszállítani az ebédet és problémát okoz az ebéd kiszállító személy és autó hiánya.
Előadta, hogy legalább 10 fő kellene Kányáson, akinek a részére ebédet kellene kiszállítani,
mert egy-egy ebéd kihordása nem gazdaságos.
Seres Mária polgármester: Felkérte Dr. Maczák Erzsébet Képviselő-testületi tagot, hogy
adja elő a 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: Indítványozza a Képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztés szerint fogadja el a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és 2 ellenvélemény mellett a következő
határozatot hozta.
Mátraverebély Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
97/2011. (IX.14.) határozata

Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
megnövekedett szállítási díjak és költségek miatt a szociálisan
rászoruló személyek részére történő ebéd kiszállítás díját
naponta és ebédenként legalább minimálisan az APEH norma
elszámolás szerinti 35 Ft-os kilométerenkénti díjjal számolja
fel 2011. október 1-től kezdődően, ami pl. Kányás esetében 200
Ft-os kiszállítási díj lenne naponta és ebédenként. Ez a díjtétel
abban az esetben tud csökkenni, ha az egy településrészbe
kihordandó ételadagok száma legalább 10-re nő, és további
10-es növekedésenként ez újabb csökkenéseket jelent.
Felelős: alpolgármester
Határidő: október 1.
13. napirend
Seres Mária polgármester: Előadta, hogy 2011. április 27-én a Közép-Duna-Völgyi
környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Mátraverebélyi Vízbázis védelmi beruházás során
készült vizsgálatáról az összefoglaló anyagot átadta. Elmondta, hogy fontos a védendő
területek figyelembe vétele, ami az önkormányzat feladata. Kérte a Képviselő-testületi
tagokat, hogy az elkészült anyagot nézzék meg, valamint elmondta, hogy a jegyző Urat
tájékoztatni fogja az elvégzendő feladatokról.
Seres Mária polgármester: Indítványozta a Képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztés szerint fogadja el a határozati javaslatot.

Mátraverebély Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
98/2011. (IX.14.) határozata
Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Mátraverebélyi Vízbázis védelmi beruházása során készült
vizsgálat eredményeket megismerte, az abban foglaltakat
tudomásul veszi, és a vizsgálathoz szükséges eszközöket átvette
az akkor készült írásos anyag szerint.
Mátraverebély Község Önkormányzata a vízbázis védelem
szempontjából előírt lényeges intézkedéseket a jövőben betartja
és betartatja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

14. napirend

Seres Mária polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Tanoda program
beszámolóját tartó Berki Juditnak hivatalos okokból el kellett mennie és helyettesítő személyt
küldeni nem tudott. Előadta, hogy írásban a Képviselő-testület tagjai a beszámolót
megkapták, amiben részletesen le van írva, hogy mikor indul a Tanoda program és milyen
feltételekkel. A beszámolót nem köteles megtartani. Indítványozza, hogy a Tanoda program
indulásáról a beszámolót a következő Testületi ülésen tárgyalják meg.
Indítványát a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadta.
15. napirend
Seres Mária polgármester: Felkérte Bayerné Fürth Verát, hogy tegye meg a beszámolóját a
„Táguló világ” Gyermekesély Program elmúlt félévi tevékenységéről
Bayerné Fürth Vera Művelődéi Ház vezető: Előadta, hogy sok program került
megvalósításra. Április hóban megrendezésre került a költészet napján egy versíró verseny,
tanulmányi kirándulást tettek a gyerekek Csesztvén. Kézműves foglalkozás minden héten van
tartva. Bányász napi rajzpályázat megtartására is sor került. Budapestre látogathattak a
gyerekek a Parlamentbe. Húsvétkor tojásfestés. Májusban a gyermekek megismerkedhettek az
internet hatékony használatával. Június hónapban Európai Uniós delegáció érkezett a
Művelődési Házba. Júliusban Bátonyterenyén esélyprogram került megrendezése.
Augusztusban nyársalást tartottak Szentkúton. Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a
Művelődési Háznak anyagi nehézségei vannak, ami miatt nem tudják megtartani a ping-pong
versenyt, mivel nem tudnak ütőket vásárolni.
Seres Mária polgármester: Kérdést intézett a Képviselő-testületi tagok irányába, hogy
valakinek van-e észrevétele.
Bakonyi Béla képviselő: Tájékoztatást kért, hogy mennyi ping-pong ütőre lenne szükség.
Bayerné Fürth Vera Művelődési Ház vezető: Elmondta, hogy 10 pár ping-pong ütőre lenne
szükség a gyermekeknek.
Seres Mária polgármester: Jelzést kért, hogy a Képviselő-testület tagjai elfogadták a
beszámolót.
A Képvsiselő-testület tagjai 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadták a beszámolót.
A Beszámoló a „Táguló világ” Gyermekesély Program elmúlt félévi tevékenységéről a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Egyebek
Seres Mária polgármester: Elmondta, hogy az önkormányzatot megkeresték a pásztói
sakkszövetségtől és tájékoztatást adtak, hogy ismét szeretnének sakkoktatást tartani. A
gyermekek logikai képessége ezáltal fejlődhetne. Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a
sportegyesület is gondolkodik különböző szakosztályok kialakításában. Felkéri a Képviselőtestületet, hogy fogadják el a határozati javaslatban meghatározott 2000.- Ft-os támogatást.
Mátraverebély Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
99/2011. (IX.14.) határozata
Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Nógrád Megyei Sakkszövetség mátraverebélyi sakkoktatását a
Katica Óvodában és a Madách Imre Általános Iskolában
anyagi eszközökkel támogatja.

Tekintettel arra, hogy az óvodában és az iskolában magas a
hátrányos helyzetű gyerekek száma, a Mátraverebélyi
Önkormányzat a 3.000 Ft-os féléves tanulónkénti oktatási
díjból 2.000 Ft-ot átvállal.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Berkiné Mezei Mária Noémi CKÖ elnök: Kérdést intézett a polgármester asszony felé,
hogy a gyermekek utazási támogatást kapnak-e.
Seres Mária polgármester: Seres Mária polgármester asszony felkérte Nagy Attilát, hogy
tájékoztassa a Képviselő-testületet, hogy a támogatás, hogy működött.
Nagy Attila: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy egy bizonyos ideig az Önkormányzat
támogatta a tanulók, majd a későbbiekben a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a kapott
támogatásukból finanszírozta a gyermekek támogatását.
Seres Mária polgármester: Megállapította, hogy jól működő rendszer volt, az utazási
támogatás.
Berkiné Mezei Mária Noémi CKÖ elnök: Elmondta, hogy a CKÖ azért működik, hogy a
hagyományt őrizze.
Seres Mária polgármester: Felkérte a szociális bizottságot, a CKÖ elnökét és a jegyző Urat,
hogy tudják meg, hogyan adható az utazási támogatás.
dr. Maczák Erzsébet képviselő: Jelezte, hogy Kányáson kóborkutya van, amely megharapott
egy gyermeket.
Bottyán János: Kérdést intézett a pénzügyi bizottság felé, hogy mi alapján fogadta el a
költségvetési beszámolót illetve, mi minden fog megvalósulni a költségvetésből.
dr. Maczák Erzsébet: Tájékoztatta Bottyán Jánost, hogy nem a pénzügyi bizottság állítja
össze a költségvetést.
Bottyán János: Kérte, hogy megnézhesse Stekler Ottó alpolgármester munkaköri leírását.
Seres Mária polgármester: Tájékoztatta Bottyán Jánost, hogy az Önkormányzatnál
megtekintheti az alpolgármester munkaköri leírását.
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést bezárta.

kmf.
dr. Kovács Sándor
jegyző

Seres Mária
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:

dr. Bakonyi Béla
képviselő

Zagyi Ferencné
képviselő

A jegyzőkönyvről hanganyag készült.

