JEGYZŐKÖNY
Készült: Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Polgármesteri
Hivatal tanácskozó termében, 2011. július 14-én megtartott rendes üléséről.
Jelen voltak:
Seres Mária

-polgármester

Zagyi Ferencné

-alpolgármester

Csemer Csaba

-képviselő

Dr .Maczák Erzsébet

-képviselő

Juhász Péter

-képviselő

Rozgonyi Jánosné

-képviselő

Igazoltan távol lévő képviselők: Dr. Bakonyi Béla
Tanácskozási joggal részt vevők: Vámosi Edit jegyző
Stekler Ottó alpolgármester
Vasinka Jánosné bizottsági tag
Kovácsné Csatai Alíz bizottsági tag
Seres Mária polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes.
A képviselő-testület a napirendet 6 egybehangzó szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbiak szerint elfogadta. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Rozgonyi Jánosné
képviselőt és Juhász Péter képviselőt.
Napirend:
1. Előterjesztés és rendeletalkotás az önkormányzat módosított, aktualizált és
megújított „Szervezeti és Működési Szabályzatáról”, és annak egységes szerkezetbe
foglalásáról
Előterjesztő: polgármester
(Szükséges az illetékes bizottság állásfoglalása)
2. Előterjesztés és rendeletalkotás „A vállalkozóknak adható foglalkoztatási
kedvezményről”
Előterjesztő: polgármester
(Szükséges az illetékes bizottság állásfoglalása)
3. Előterjesztés és rendeletalkotás a „Mátraverebélyért” kitüntető cím
adományozásáról
Előterjesztő: polgármester
(Szükséges az illetékes bizottság állásfoglalása)
4. Előterjesztés és rendeletalkotás „A szociális földprogram működtetéséről”
témában
Előterjesztő: polgármester
(Szükséges az illetékes bizottság állásfoglalása)
5. Előterjesztés „A szociális földprogramok működtetésének támogatása” (SZOCFP-11) pályázatba való bekapcsolódásról.

Előterjesztő: polgármester
(Szükséges az illetékes bizottság állásfoglalása)
6. A Képviselő-testület 2011. II. félévi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: polgármester
7. Előterjesztés dr. Lengyel Tamás r.alezredesnek a Bátonyterenyei Városi
Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezésének véleményezése ügyében.
Előterjesztő: polgármester
8. A települési rendezési terv megbízási szerződésének elfogadása
Előterjesztő: polgármester
9. Tanácsnoki kinevezés módosulása és létrehozása.
Előterjesztő: polgármester
10. Határozat a társadalmi szervezet település névhasználatáról
Előterjesztő: alpolgármester
11. Határozat a gazdasági társaság település névhasználatáról
Előterjesztő: alpolgármester
12. Határozat a Mátraverebélyi Sport Club egyesület névhasználatának és
befogadásának visszavonásáról.
Előterjesztő: polgármester
13. Határozat a „Közbiztonsági- és közterület felügyelő” munkakör felfüggesztéséről.
Előterjesztő: polgármester
14. Tájékoztató az önkormányzat „Esélyegyenlőségi programjának” elkészítéséről.
Előterjesztő: polgármester
15. Beszámoló az óvoda tevékenységéről
Előterjesztő: óvodavezető
16. Előterjesztés emlékmű állításáról a Szentkúti Mária-jelenés tiszteletére.
Szóbeli előterjesztő: polgármester
(Szükséges az illetékes bizottság állásfoglalása)
17. A 2011. évi augusztus 20-i Faluünnep programtervezetének megtárgyalása.
Előterjesztő: polgármester
(Szükséges az illetékes bizottság állásfoglalása)
18. Tájékoztató az ügyvédi megbízási ajánlatokról
Előterjesztő: polgármester
19. Előterjesztés ingatlan értékesítés ügyében. ZÁRT tárgyalás
Szóbeli előterjesztő: alpolgármester
(Szükséges az illetékes bizottság állásfoglalása)
20. A „Mátraverebélyért” kitüntető cím adományozása. ZÁRT tárgyalás
Szóbeli előterjesztő: alpolgármester
Egyebek
Napirend előtt:
Seres Mária polgármester az utolsó testületi ülés óta történt eseményekről beszámolt.
1. napirend
Seres Mária polgármester: Felkérte 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: A előterjesztést vitára bocsájtja.
Juhász Péter képviselő: Elmondta, hogy a testületi anyagot a képviselők minimum 5 nappal
a testületi ülés előtt kapják meg, mert a rendeletben megjelölt 3 nap kevés. Elmondja, hogy 3
nap alatt nem lehet rendesen felkészülni a testületi ülésre.
Seres Mária polgármester: Elmondta, hogy Juhász Péter képviselő észrevételét elfogadja.
Előadta, hogy vannak olyan ügyek, amelyben szükséges gyors döntéseket, határozatokat
hozni. Biztosította a képviselő-testület tagjait, hogy időben meg fogják kapni testületi ülések
anyagát.
Seres Mária polgármester: Szavazásra bocsájtja a Rendeletben leírt 3 napot.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal és 3 nem szavazati aránnyal nem döntött Juhász Péter
kérelmében.
Seres Mária polgármester: Indítványozta a „Szervezeti és Működési Szabályzat”
elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 1 nem szavazattal a következő
rendeletet alkotta.
Mátraverebély Község Önkormányzata Képvisleő-testületének
13/2011. (VII.14.) önkormányzati rendelete a Szervezési és Működési Szabályzatról
A Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2. napirend
Seres Mária polgármester: Felkérte 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 rendeletet.
Indítványára a Képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.
Mátraverebély Község Önkormányzata Képvisleő-testületének
14/2011. (VII.14.) önkormányzati rendelete
A vállalkozásoknak adható foglalkoztatási kedvezményről
A Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3. napirend
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.
Zagyi Ferencné alpolgármester: Javasolta, hogy a Rendelet-tervezet 3.§ paragrafusa
egészüljön ki, hogy a kitüntető címet, csak az kaphassa meg, aki ellenszolgáltatás nélkül tesz
a faluért.
Stekler Ottó alpolgármester: Elmondta, hogy a Rendelet egyértelmű, és nem szükséges
kiegészíteni.
Seres Mária polgármester: Szavazásra bocsájtotta Zagyi Ferencné alpolgármester javaslatát.

A Képviselő-testület a kiegészítő javaslatot 4 nem, 1 tartózkodás és 1 igen szavazattal
elvetette.
Seres Mária polgármester: Szavazásra bocsájtotta az előterjesztett rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 4 nem, 1 tartózkodás és 1 igen szavazattal elfogadta
és a következő rendeletet alkotta.
Mátraverebély Község Önkormányzata Képvisleő-testületének
15/2011. (VII.14.) önkormányzati rendelete
A „Mátraverebélyért” kitüntető cím adományozásáról
A Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. napirend
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: Előadta, hogy gazdasági mintát szeretnének létrehozni. A
földprogramban részt vevőknek nem szükséges iskolai végzettség. A programban részt vevők
az elért eredményekből részesülni fognak. A programban részt vevők választhatnak, hogy ki
miben szeretne majd részt venni. Az új program lehetőséget ad rá, hogy bárki részt vehessen a
programban.
Seres Mária polgármester: Indítványozza, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésnek
megfelelően fogadja el a rendeletet.
Indítványára a Képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.
Mátraverebély Község Önkormányzata Képvisleő-testületének
16/2011. (VII.14.) A vállalkozásoknak adható foglalkoztatási kedvezményről
A Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5. napirend
Seres Mária polgármester: Előadta, hogy „A szociális földprogramok működtetésének
támogatása” pályázaton az önkormányzat 4 millió forintot kaphat. A pályázatban 6 órában
lehet foglalkoztatni embereket. Elmondta, hogy kialakításra kerülhet öntözőrendszer,
fóliasátor, és növények beszerzésére is sor kerülhet.
Seres Mária polgármester: Indítványozta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésnek
megfelelően fogadja el a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 egyöntetű igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül a
következő határozatot hozta.

Mátraverebély Község Önkormányzata Képvisleő-testületének
64/2011. (VII.14.) határozata
Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő által
meghirdetett
„A
szociális
földprogramok
működtetésének támogatására” (kódja: SZOC-FP-11)
pályázatot kíván benyújtani.
A fejlesztés megvalósulási helye: Mátraverebély község
bel- és külterülete.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
elkészítésére és benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Seres Mária polgármester
6. napirend
Seres Mária polgármester: Előadta, hogy a Képviselő-testületi tagok az előterjesztést
megkapták. Indítványozta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően fogadja
el a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 egyöntetű igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül a
következő határozatot hozta.
Mátraverebély Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
65/2011. (VII.14.) határozata
Mátraverebély Önkormányzat Képviselő-testületet 2011. évi II. félévi munkatervének tervezete
az alábbiak szerint kerül elfogadásra:
JÚLIUS 14.
1.
A „Mátraverebélyért” kitüntető cím adományozása
Előterjesztő: polgármester
2. Az augusztus 20-i ünnepi rendezvény szervezési kérdéseinek megvitatása
Előterjesztés: polgármester
SZEPTEMBER 7.
1. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatás
Előterjesztő: polgármester
2. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához
való csatlakozásáról
Előterjesztő: polgármester
3. Az Idősek Világnapja helyi rendezvények támogatása
Előterjesztő: polgármester
4. A középiskolában és felsőfokú oktatási intézményben tanulók iskoláztatási támogatása
Előterjesztő: polgármester

OKTÓBER 12.
1. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: jegyző
2. A lakbérekről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: jegyző
NOVEMBER 17.
1. Az önkormányzat 2011. évi költségvetése I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló
tájékoztatás
Előterjesztő: polgármester
2. Az önkormányzat 2012. évre szóló gazdasági koncepciójának elfogadása
Előterjesztő: polgármester
3. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása
Előterjesztő: pénzügyi bizottság elnöke
DECEMBER 15.
1. Az ivóvízellátás, valamint a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és –kezelés legmagasabb
hatósági díját megállapító rendelet módosítása
Előterjesztés: polgármester
2. Az intézményi élelmezési nyersanyagköltség és térítési díj megállapításáról szóló rendelet
módosítása
Előterjesztés: jegyző
3. Adórendeletek beterjesztése és módosítása
Előterjesztő: polgármester
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
7. napirend
Seres Mária polgármester: Előadta, hogy a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.
§ (2) bekezdése szerint a rendőrkapitányság vezetőjének kinevezését megelőzően a kinevezési
jogkör gyakorlója kikéri az illetékességi területen működő települési önkormányzatok
képviselő-testületének véleményét. Javaslatot tett a Képviselő-testületnek, hogy értsen egyet a
városi rendőrkapitányság megbízásával. Indítványozta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.
A Képviselő-testület 6 egyöntetű igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül a
következő határozatot hozta.
Mátraverebély Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
66/2011. (VII.14.) határozata
Mátraverbély Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a dr. Lengyel Tamás
r.alezredesnek a Városi Rendőrkapitányság vezetőjévé
történő kinevezésének véleményezésére vonatkozó
javaslatot és az alábbi határozatot fogadta el:

A Képviselő-testület egyetért dr. Lengyel Tamás r.
alezredesnek
a
Bátonyterenye
Városi
Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezésével és
támogatja azt.
Megbízza Seres Mária polgármestert, hogy a
Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a Nógrád
Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét.
Határozat: azonnal
Felelős: polgármester
8. napirend
Seres Mária polgármester: Előadta, hogy a Szentkúti Ferences Rendtartomány beruházásai
miatt szükséges, hogy a rendezési terv módosítása szükséges. Az előterjesztéshez csatolva lett
a településrendezési szerződés.
Indítványozta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően fogadja el a
határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 egyöntetű igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül a
következő határozatot hozta.
Mátraverebély Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
67/2011. (VII.14.) határozata
Mátraverbély Község Önkormányzata Képviselőtestülete elfogadja és hozzájárul, hogy a Szentkúti
Ferences Rendtartomány beruházásai miatt elkészüljön
a település Rendezési tervének módosítása. Ennek
érdekében a Képviselő-testület átruházott hatáskörben
hozzájárul ahhoz, hogy a Településrendezési
szerződést a polgármester aláírja, hogy a munkálatok
mihamarabb elkezdődhessenek, és az új települési
rendezési terv elfogadására kerülhessen majd a
Képviselő-testület által.
Határozat: azonnal
Felelős: polgármester
9. napirend
Seres Mária polgármester: Előadta, hogy a Képviselő-testület 2011. március 29-én Csemer
Csaba képviselőt 2011. április 1. napjától megbízta a Közmunkaügyi, közbiztonsági és
társadalmi kapcsolatok tanácsnoka feladattal. Elmondta, hogy a közmunkaügyi feladatokhoz
kapcsolódó 4 órás közmunkavégzés első turnusa véget ért, és a miniszteriális módosulások
következtében más módon folytatódik, ezért a feladat már nem igényli teljes egészében a
tanácsnokot. Így Csemer Csaba képviselő más fontos feladatokat fog ellátni. Feladatköre
megváltozik a „Közbiztonságért és az egyházi, társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnok”
lesz.

Indítványozta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően fogadja el a
határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és egy tartózkodás mellett, ellenvélemény nélkül a
következő határozatot hozta.
Mátraverebély Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
68/2011. (VII.14.) határozata
Mátraverbély Község Önkormányzata módosítja
Csemer Csaba képviselő 2011. április 1-i tanácsnoki
kinevezését, és 2011 július 15-től „A közbiztonságért és
az egyházi, társadalmi kapcsolatokért felelős
tanácsnok” lesz.
Havi tiszteletdíját az SZMSZ szerinti bruttó 45.000.- Ft
összegben állapítja meg. A Képviselő-testület a
következőkben éves költségvetésének összeállításakor
figyelembe veszi ezt a feladatot.
Határozat: azonnal
Felelős: polgármester
Seres Mária polgármester: Előadta, hogy Vámosi Edit jegyző beadta a felmondását, amit a
Képviselő-testület 2011. július 29-én elfogadott. Elmondta, hogy az akkor született határozat
szerint, a jegyzői álláshely pályáztatásának a határideje is lejárt volna, ha a hivatal volt
munkatársa, Verebélyi Béla a pályáztatáshoz szükséges honlaphoz a belépési kódot megadta
volna.
Vámosi Edit jegyző: Elmondta, hogy a kód névre szóló volt és új kódot kellett kérni a
regisztrációhoz.
Stekler Ottó alpolgármester: Előadta, hogy tudomása szerint a honlapra való belépésre két
embernek volt lehetősége, az egyik a hivatal volt munkatársa Tari Imréné, a másik pedig
Ispán Andor volt jegyző volt.
Seres Mária polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az állás meghirdetésére
határidők vannak. Előadta, hogy jelenleg hivatalban dolgozó munkatársak iskolai
végzettségük miatt nem alkalmasak a jegyző helyettesítésére. Felkéri Dr. Maczák Erzsébet
képviselőt, hogy „Jogi és közigazgatási” tanácsnok néven vállalja 2011. augusztus 15-től a
hivatalban lévő jogi és közigazgatási ügyekben való segédkezést.
Dr. Maczák Erzsébet: Előadta, hogy jelenleg még nem tudja pontosan megmondani, hogy el
tudja-e vállalni, a tanácsnoki kinevezést. Elmondta, hogy jelenleg iskolába jár és ott egy
szerződést írt alá, minek következtében, lehet, hogy az iskola befejeztével munkát fog kapni.
Seres Mária polgármester: Indítványozta a Képviselő-testület tagjainak, hogy fogadják el a
határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és egy tartózkodás mellett, ellenvélemény nélkül a
következő határozatot hozta.

Mátraverebély Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
69/2011. (VII.14.) határozata
Mátraverbély Község Önkormányzata kinevezi Dr.
Maczák Erzsébet képviselőt 2011. augusztus 15.
napjától „Jogi és közigazgatási” tanácsnokká.
Havi tiszteletdíját az SZMSZ szerinti bruttó 45.000.Ft. összegben állapítja meg. A Képviselő-testület a
következőkben éves költségvetésének összeállításakor
figyelembe veszi ezt a feladatot.
Határozat: azonnal
Felelős: polgármester
10. napirend
Seres Mária polgármester: Felkérte Stekler Ottó alpolgármestert, hogy „Határozat
társadalmi szervezet település névhasználatáról” az előterjesztést tegye meg.
Stekler Ottó alpolgármester: Előadta, hogy a létrehozandó Mátraverebély fejlődésért
alapítvány ezt a nevet használhassa, amire határozatot terjesztett elő.
Seres Mária polgármester: Indítványozta a Képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztés szerint fogadja el a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenvélemény nélkül a következő
határozatot hozta.
Mátraverebély Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
70/2011. (VII.14.) határozata
Mátraverbély Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a létrehozandó
Mátraverebély fejlődéséért alapítvány ezt a nevet
használhassa.
Határozat: azonnal
Felelős: polgármester
Seres Mária polgármester: Felkérte Stekler Ottó alpolgármestert, hogy „Határozat
társadalmi szervezet település névhasználatáról” az előterjesztést tegye meg.
Stekler Ottó alpolgármester: Előadta, hogy a létrehozandó Szentkútért alapítvány ezt a
nevet használhassa, amire határozatot terjesztett elő.
Seres Mária polgármester: Indítványozta a Képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztés szerint fogadja el a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenvélemény nélkül a következő
határozatot hozta.

Mátraverebély Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
71/2011. (VII.14.) határozata
Mátraverbély Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a létrehozandó
Szentkútért alapítvány ezt a nevet használhassa.
Határozat: azonnal
Felelős: polgármester
Seres Mária polgármester: Felkérte Stekler Ottó alpolgármestert, hogy „Határozat
társadalmi szervezet település névhasználatáról” az előterjesztést tegye meg.
Stekler Ottó alpolgármester: Előadta, hogy a létrehozandó Mátraverebélyért alapítvány
ezt a nevet használhassa, amire határozatot terjesztett elő.
Seres Mária polgármester: Indítványozta a Képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztés szerint fogadja el a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenvélemény nélkül a következő
határozatot hozta.
Mátraverebély Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
72/2011. (VII.14.) határozata
Mátraverbély Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a létrehozandó
Mátraverebélyért alapítvány ezt a nevet használhassa
emellett pedig az önkormányzat a tulajdonát képező
3077 Mátraverebély, Vasút út 82. szám alatti
Polgármesteri
Hivatalba
szívességi
jogcímen,
térítésmentesen befogadja, és hozzájárul ezen címnek
az alapítvány széhelyként való feültüntetéséhez.
Határozat: azonnal
Felelős: polgármester
Seres Mária polgármester: Felkérte Stekler Ottó alpolgármestert, hogy „Határozat
társadalmi szervezet település névhasználatáról” az előterjesztést tegye meg.
Stekler Ottó alpolgármester: Előadta, hogy a létrehozandó Szentkút fejlődésért alapítvány
ezt a nevet használhassa, amire határozatot terjesztett elő.
Seres Mária polgármester: Indítványozza a Képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztés szerint fogadja el a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenvélemény nélkül a következő
határozatot hozta.

Mátraverebély Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
73/2011. (VII.14.) határozata
Mátraverbély Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a létrehozandó
Szentkút fejlődéséért alapítvány ezt a nevet
használhassa.
Határozat: azonnal
Felelős: polgármester
11. napirend
Seres Mária polgármester: Felkérte Stekler Ottó alpolgármestert, hogy „Határozat
gazdasági társaság település névhasználatáról”az előterjesztéseket tegye meg.
Stekler Ottó alpolgármester: Előadta, hogy a létrehozandó Mátraverebélyi Gazdasági és
Fejlesztési Kft. ezt a nevet használhassa, amire határozatot terjesztett elő.
Seres Mária polgármester: Indítványozza a Képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztés szerint fogadja el a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenvélemény nélkül a következő
határozatot hozta.
Mátraverebély Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
74/2011. (VII.14.) határozata
Mátraverbély Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a létrehozandó
Mátraverebélyi Gazdasági és Fejlesztési Kft. ezt a
nevet használhassa, emellett pedig az önkormányzat a
tulajdonát képező 3077 Mátraverebély, Vasút út 82.
szám alatti Polgármesteri Hivatalba szívességi
jogcímen, térítésmentesen befogadja, és hozzájárul
ezen címnek a Mátraverebélyi Fejlesztési és Gazdasági
Kft. székhelyeként való fetüntetéshez.
Határozat: azonnal
Felelős: polgármester
Seres Mária polgármester: Felkérte Stekler Ottó alpolgármestert, hogy „Határozat
gazdasági társaság település névhasználatáról”az előterjesztéseket tegye meg.
Stekler Ottó alpolgármester: Előadta, hogy a létrehozandó Szetnkúti Gazdasági és
Fejlesztési Kft. ezt a nevet használhassa, amire határozatot terjesztett elő.
Seres Mária polgármester: Indítványozta a Képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztés szerint fogadja el a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenvélemény nélkül a következő
határozatot hozta.
Mátraverebély Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
75/2011. (VII.14.) határozata
Mátraverbély Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a létrehozandó
Mátraverebélyi Gazdasági és Fejlesztési Kft. ezt a
nevet használhassa, emellett pedig az önkormányzat a
tulajdonát képező 3077 Mátraverebély, Vasút út 82.
szám alatti Polgármesteri Hivatalba szívességi
jogcímen, térítésmentesen befogadja, és hozzájárul
ezen címnek a Mátraverebélyi Fejlesztési és Gazdasági
Kft. székhelyeként való fetüntetéshez.
Határozat: azonnal
Felelős: polgármester
Seres Mária polgármester: Felkérte Stekler Ottó alpolgármestert, hogy „Határozat
gazdasági társaság település névhasználatáról”az előterjesztéseket tegye meg.
Stekler Ottó alpolgármester: Előadta, hogy a létrehozandó Mátraverebélyi Befektetési és
Innovációs Kft. ezt a nevet használhassa, amire határozatot terjesztett elő.
Seres Mária polgármester: Indítványozta a Képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztés szerint fogadja el a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenvélemény nélkül a következő
határozatot hozta.
Mátraverebély Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
76/2011. (VII.14.) határozata
Mátraverbély Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a létrehozandó
Mátraverebélyi Befektetési és Innovációs Kft. ezt a
nevet használhassa
Határozat: azonnal
Felelős: polgármester
Seres Mária polgármester: Felkérte Stekler Ottó alpolgármestert, hogy „Határozat
gazdasági társaság település névhasználatáról”az előterjesztéseket tegye meg.
Stekler Ottó alpolgármester: Előadta, hogy a létrehozandó Szetnkúti Befektetési és
Innovációs Kft. ezt a nevet használhassa, amire határozatot terjesztett elő.
Seres Mária polgármester: Indítványozta a Képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztés szerint fogadja el a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenvélemény nélkül a következő
határozatot hozta.
Mátraverebély Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
77/2011. (VII.14.) határozata
Mátraverbély Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a létrehozandó
Szentkúti Befektetési és Innovációs Kft. ezt a nevet
használhassa.
Határozat: azonnal
Felelős: polgármester
12. napirend
Stekler Ottó alpolgármester: Előadta, hogy Mátraverebély-Szentkút Sport Egyesület
bejegyzése megtörtént. A régi Mátraverebélyi Sport Club ugyanazon a székhelyen működött,
ahová most az új Mátraverebély-Szentkút Sport Egyesület be lett jegyezve. Elmondta, hogy
Mátraverebély Község Önkormányzata nem kívánja tovább nem biztosít székhelyet a már
évek óta megszűnt Mátraverebélyi Sport Clubnak.
Seres Mária polgármester: Indítványozta a Képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztés szerint fogadja el a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenvélemény nélkül a következő
határozatot hozta.
Mátraverebély Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
78/2011. (VII.14.) határozata
Mátraverebély Község Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja, hogy a testület megvonja a
Mátraverebély Sport Club egyesület névhasználatának
a jogát és az önkormányzat tulajdonát képező 3077
Mátraverebély, Vasút út 87. szám alatti Művelődési
Házat székhelyeként már nem használhatja.
Mindezekről értesíti a bejegyző megyei bíróságot, hogy
mielőbb tegyék meg a szükséges intézkedéseket az
alapító okirat módosítására, a névváltoztatásra, és az
önkormányzat tulajdonát képező 3077 Mátraverebély,
Vasút út 87. szám alatti Művelődési Ház székhelyekénti
címének módosítására.
Határozat: azonnal
Felelős: polgármester

13. napirend
Seres Mária polgármester: Előadta, hogy Mátraverebély Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2011. január 28-án határozatot hozott a „Közbiztonsági- és közterület
felügyelő” munkakör létrehozására. Köteles Lajos biztonsági szakembert lett felvéve erre a
pozícióra, amit 2011. február 17-én töltött be. Elmondta, hogy Köteles Lajos lakhatási és
családi okokra hivatkozva kéri munkaviszonya megszüntetését 2011. július 31. napjával. Az
eltelt 5 hónap után javasolta, hogy a pozíció betöltésére új ember ne kerüljön felvételre, mivel
a tanácsnok el tudja látni ezt a feladatkört.
Seres Mária polgármester: Indítványozta a Képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztés szerint fogadja el a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenvélemény nélkül a következő
határozatot hozta.
Mátraverebély Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
79/2011. (VII.14.) határozata
Mátraverebély Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja Köteles Lajos indokait, és közös
megegyezéssel megszünteti a munkaviszonyát 2011.
július 31-el. A Képviselő-testület arra az elhatározásra
jutott, hogy a „Közbiztonsági- és közterület felügyelő”
munkakörre egyelőre nem hirdeti meg, hanem „A
közbiztonságért
és
az
egyházi,
társadalmi
kapcsolatokért felelős tanácsnokot” bízza meg a
megüresedett állás egyes feladatainak részbeni
ellátásával.
Határozat: azonnal
Felelős: polgármester
14. napirend
Seres Mária polgármester: Előadta, hogy a jogszabályi háttér kiküldésre került. Elmondta,
hogy az Esélyegyenlőségi program részben elkészítésre került. Árajánlat kérése szükséges. Az
elkészítési határidő 2011. december 31. Kérdést intézett a Képviselő-testületi tagok felé, hogy
ki fogja koordinálni a feladatot.
Zagyi Ferencné alpolgármester: Tájékoztatást kért, hogy pontosan milyen feladatokat kell
ellátni?
Seres Mária polgármester: Ismertette Zagyi Ferencnével a feladatokat, ami abból áll, hogy
adatokat kell beszerezni, illetve a helyi dolgokat megismertetni.
Seres Mária polgármester: Koordinátori feladatra javasolja Rozgonyi Jánosné képviselőt és
szavazásra bocsájtja, a Képviselő-testületi tagok felé.
A Képvisleő-testület tagjai 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megszavazták Rozgonyi
Jánosnét testületen belüli felelős személyére.
A Tájékoztató az önkormányzat „Esélyegyenlőségi programjának” elkészítéséről a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

15. napirend
Seres Mária polgármester: Felkérte Verebélyiné Gáspár Zita vezető óvónőt, hogy ha van
kiegészíteni valója a Bátonyterenye Kistérségi Óvoda Katica Tagóvoda beszámolójához a
2010/2011. nevelési évről azt tegye meg. Kérdést intézett Verebélyiné Gáspár Zita vezető
óvónő felé, hogy a Gyermekesély Program munkatársai mennyire tudnak bekapcsolódni a
programba?
Verebélyiné Gáspár Zita vezető-óvónő: Előadta, hogy a Gyermekesély Program dolgozói
konkrétan az óvoda programjaiban nem tudnak bekapcsolódni, mivel a szociális program az
iskolában van. Jelezte, hogy a Gyermekesély Program jól működik.
Seres Mária polgármester: Jelzést kért, hogy a Képviselő-testület tagjai elfogadták a
beszámolót.
A Képvsiselő-testület tagjai 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadta a beszámolót.
16. napirend
Seres Mária polgármester: Előadta, hogy lakossági kezdeményezésre, szóbeli
előterjesztésre került emlékmű állításáról a Szentkút Mária-jelenés tiszteletére. Elmondta,
hogy Mátrai Péter mátraverebélyi lakos megkereste az ügyben, hogy ne csak Szentkúton
legyen emléktábla, hanem Mátraverebély területén is. Mátrai Péter elmondta, Seres Mária
polgármesternek, hogy már beszélt a Megyei Közgyűlés Elnökével, aki támogatja, a
kezdeményezését.
Seres Mária polgármester: Elmondta, hogy szükséges az illetékes bizottság állásfoglalása,
és felkérte Dr. Maczák Erzsébet képviselőt, hogy számoljon be a bizottság véleményéről.
Dr. Maczák Erzsébet képviselő: Előadta, hogy a bizottság támogatni javasolja a
kezdeményezést, viszont kéri, hogy legyen pályáztatva a kezdeményezést.
Seres Mária polgármester: Efogadta, Dr. Maczák Erzsébet képviselő testületi tag
álláspontját és szavazásra bocsájtja a Mátra Péter által tett kezdeményezést.
A Képviselő-testület tagjai 6 egyöntetű szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
elfogadja a Szenktút Mária jelenés tiszteletére tett emléktábla kezdeményezést.
17. napirend
Seres Mária polgármester: Előadta, hogy Mátraverebély Község Önkormányzata a 2011.
augusztus 20-án megrendezésre kerülő ünnepség kapcsán szükséges a Pénzügyi, gazdasági,
településfejlesztési, jogi és kisebbségügyi bizottság állásfoglalása.
Dr. Maczák Erzsébet képviselő: Előadta, hogy a bizottság támogatni kívánja az ünnepség
legalapvetőbb költségeit.
Juhász Péter képviselő: Előadta, hogy szolgáltatók ajándéktárgyakat szoktak felajánlani, a
faluban lévő rendezvényekre.
Seres Mária polgármester: Elmondta, hogy szolgáltatókat fogunk megkeresni, akik által
támogatásokat kaphatunk.
Felkéri a Képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a 2011. augusztus 20-i ünnepségről
készült tájékoztatót.
A Képviselő-testület tagjai 6 egybehangzó igen szavazattal, ellenvélemény, és tartózkodás
nélkül elfogadta a beszámolót.
A tájékoztatás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

18. napirend
Seres Mária polgármester: Előadta, hogy Dr. Papp János ügyvéd Úr visszavonta a
megbízását, ami közte és az önkormányzat között létrejött. Tájékoztatta, a Képviselő-testületi
tagokat, hogy jelenleg kettő ügyvéd közül tudna választani az önkormányzat. Elmondta, hogy
jelenleg az önkormányzatnak nincsenek olyan jogi ügyei, ami miatt jogi képviseletre lenne
szüksége az önkormányzatnak. Indítványozta, hogy ebben a kérdésben a Képvsielő-testület
tagjai ne döntsenek.

Egyebek
Hozzászólások
Rácz Lajos Ernőné: Az óvodába járó gyermekek szüleinek kérését továbbította, Seres Mária
polgármester felé, hogy mikorra várható az óvoda átadása:
Seres Mária polgármester: Elmondta, hogy az óvoda kivitelezési munkálatai elhúzódtak.
Nagy Attila: Jelezte Seres Mária polgármester felé, hogy az ünnepségekkel kapcsolatos
támogatás kéréseket meg kell fontolni, mert a szolgáltatók nem fognak kétszer adományozni.
Seres Mária polgármester: Elmondta, hogy a falubelieknek fontos az augusztus 20-i
ünnepség, viszont a Vereb találkozóra nagyobb hangsúlyt fog fektetni az Önkormányzat,
aminek szervezésével Bayerné Fürth Vera lett megbízva.
Bottyán János: Közölte, hogy az 16. napirendi pontban tárgyalt emlékmű állítása meglepte,
és kérte, hogy Mátraverebélyből ne csináljunk kis Szenktútat. Kérte, hogy a templom
környéke legyen folyamatosan tisztán tartva, mivel sok a látogató és ne emeljünk új kopjafát.
Polgármester irányába tett kérdése: „Mikor lesz falugyűlés?”
Seres Mária polgármester: Elmondta, hogy nyár végén szeretné megtartani a falugyűlést,
mivel már tisztán látja, hogy mire van lehetőség a falun belül.
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést bezárta.
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