JEGYZŐKÖNY
Készült: Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Polgármesteri
Hivatal tanácskozó termében, 2011. október 27-én megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen voltak:
Seres Mária

-polgármester

Zagyi Ferencné

-alpolgármester

Csemer Csaba

-képviselő

Dr. Maczák Erzsébet

-képviselő

Igazoltan távol lévő képviselők: Dr. Bakonyi Béla, Juhász Péter, Rozgonyi Jánosné
Tanácskozási joggal részt vevők: dr. Kovács Sándor jegyző
Seres Mária polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.
A képviselő-testület a napirendet 4 egybehangzó szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbiak szerint elfogadta. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérte Csemer Csaba
képviselőt és Dr. Maczák Erzésbet képviselőt.
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.
Napirend:
1. Előterjesztés és rendeletalkotás az önkormányzat módosított és aktualizált
„Szervezeti és Működési Szabályzatáról”, és annak egységes szerkezetbe foglalásáról
Előterjesztő: polgármester
2. Megyei hulladék társulásban részvétel
Előterjesztő: polgármester (Szükséges az illetékes bizottság állásfoglalása)
3. Óvoda használatba vételi engedélyezési eljárása
Előterjesztő: polgármester
4. Aljegyzői pályázatok elbírálása – Zárt ülés
Előterjesztő: polgármester
5. Szociális bizottság személyi kérdések – Zárt ülés
Előterjesztő: polgármester
1. napirend:
Seres Mária polgármester: Előadta, a Nógrád Megyei Kormányhivatal felhívta
Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselő-testületét arra, hogy a 2011. július 14-én

megtartott ülésén alkotott 13/2011 (VII.14.) számú önkormányzati rendeletét a Szervezet és
Működési Szabályzatról (továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint módosítsa.
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17 § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület a
kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított tiszteletdíját legfeljebb 25%-kal, maximum
12 havi időtartamra csökkentheti, illetőleg természetbeni juttatását ugyanilyen időtartamra
megvonhatja. Ismételt kötelezettség szegés esetén a csökkentés illetve a megvonás újra
megállapítható.
A hivatkozott jogszabályra tekintettel, az SZMSZ 7 §. (6), (7) és (9) bekezdéseinek – a
képviselői tiszteletdíjak kifizetésének felfüggesztésére vonatkozó - rendelkezései újra
szabályozásra kerülnek.
Seres Mária polgármester: Indítványozta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésnek
megfelelően fogadja el a rendelet módosítását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő
rendeletet hozta.
Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2011. (VII.14.) önkormányzati rendelete a Szervezési és Működési Szabályzatról
A rendelet 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: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a társulásban részt
vesz Bátonyterenye, Pásztó, Salgótarján és Szécsény.
Seres Mária polgármester: Indítványozta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésnek
megfelelően fogadja el a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta.
Mátraverebély Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
108/2011. (X.27.) határozata

1.Mátraverebély Község Képviselő-testülete a KEOP7.1.1.1./09-11 pályázat előkészítéséhez elkészített előzetes
megvalósíthatósági tanulmányban foglaltakkal egyetért.

2. Mátraverebély Község Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a
Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
megalapításával egyetért, abban alapító tagként részt kíván venni.
3. Mátraverebély Község Képviselő-testülete a társulási
megállapodást a melléklet szerint elfogadja és felhatalmazza a
Polgármestert a társulás megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3. napirend
Seres Mária polgármester: Előadta, hogy Bátonyterenye Város Önkormányzatának Jegyzője
a Mátraverebély Vasút út 84. szám alatti Óvoda épületének felújítása, átalakítása, bővítése
végleges használatát 2011. október 6-án kelt határozatával engedélyezte majd október 12-én
kelt és a Mátraverebély Önkormányzatához 2011. október 18-án érkezett határozatban az
időközben jogerőssé vált használatba vételi engedélyről szóló határozatát visszavonta.
Az indokolásban az szerepel, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Pásztói Kerületi Állategészségügyi és
Élelmiszer-ellenőrző Hivatal állásfoglalását figyelmen kívül hagyta. A fentiek alapján
jóhiszemű joggyakorlással történt meg az Óvoda használatba vétele, így az azt visszavonó
közigazgatási határozat ellen a törvényes határidőn belül fellebbezés benyújtását javasolom.
Seres Mária polgármester: Indítványozta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésnek
megfelelően fogadja el a határozat javaslatot.
Indítványára a Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta.
Mátraverebély Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
109/2011. (X.27.) határozata
Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy Bátonyterenye Város Önkormányzatának jegyzője által
hozott 2011. október 12-én kelt határozatát, melyben visszavonja a
Mátraverebély, Vasút út 84. szám alatti Óvoda használatba vételi engedélyét
a törvényes határidőn belül fellebbezéssel támadja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. november 2.

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést bezárta.

kmf.
Dr. Kovács Sándor
jegyző

Seres Mária
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Csemer Csaba
képviselő

A jegyzőkönyvről hanganyag készült.

Dr. Maczák Erzsébet
képviselő

