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VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült: Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete 2014. július 3-én 18:00 órakor 

megtartott ülésén 

 

Ülés helye: Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. 

 

Jelen vannak:  

1. Farkas Sándor polgármester 

2. Fűr Zoltán képviselő alpolgármester 

3. Stekkelpak Csilla képviselő 

4. Kecsőné Vitkovics Enikő képviselő 

5. Erdei Ferenc képviselő 

 

Távolmaradását jelezte: 

1. Kiss Györgyné képviselő 

2. Dancs Tibor 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

1. Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző 

 

Naprendi pontok: 

 

I. Javaslat Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodás 

módosításának elfogadására. 

Előadó: Farkas Sándor polgármester 

II. Javaslat Verpeléti Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

elfogadására 

Előadó: Farkas Sándor polgármester 

III. Napirendi pont: Egyéb ügyek indítványok 

 

 

Farkas Sándor polgármester: Köszöntök minden kedves megjelentett, megállapítom, hogy 

határozatképesek vagyunk. Javaslom a napirendi pontok elfogadását.  
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Kérem amennyiben egyetértenek a napirendi pontokkal kézfeltartással szavazzanak. 

 

Megállapítom,hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal 

az alábbi határozatot hozta. 

 

 

50./2014.(VII.03.) h a t á r o z a t 

 

Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi 

pontokat. 

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés 

közötti tevékenységről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

 

Farkas Sándor polgármester:A pályázatok kapcsán vannak feladatok. Egészségügyi 

Központ felújítása elkezdődött, a munkálatok során találtak az épület alatt két aknát, amiről 

nem volt tudomásunk, melynek következtében plusz költség merült fel ezen kiadás 1 millió 

forint körüli összegre tehető. Ezen kívül vannak telekalakítási problémák is, melyre nagyon 

kell ügyelnünk, hogy nehogy a későbbiek folyamán birtokvédelmi ügy legyen belőle. Az 

épület előtt lévő vízórával kapcsolatban is problémák adódtak, hiszen nem úgy helyezkedik 

el, ahogy az a tervekben szerepelt. A műszaki ellenőr dolgozik a probléma elhárításán. A 

továbbiakban a feljáró résszel is gondok adódtak, hiszen a szomszéd kerítése, nem egyenesen 

helyezkedik el, így ezt is szükségessé vált lebontani, mely szintén emeli a költségek ránk eső 

részét. 

 

Népház átalakítása jó ütembe halad. A vezetéknélküli hangos hírmondó támogatást helytadó 

határozat elektronikusan már megérkezet, így várható két héten belül, hogy papíralapon is 

megkapjuk, de akkor már remélhetőleg a pénz a számlán lesz. Kérem az Összefogás 

Verpelétért Egyesület elnökét, hogy egy kivonatot kérjen a banktól, melyet a kölcsönadásról 

szóló dokumentumhoz szükséges a továbbiakban csatolni. 

 

A Nótafaluval kapcsolatos megbeszélés az előző héten elmaradt, de a legutolsó 

megbeszélésen már az időpontot lefixáltuk, ami 2014.08.23. napon kerül megtartásra. A 

forgatókönyv hasonlóképpen alakul, mint tavaly. 

 

A benyújtott BM-es kamera pályázatunk első körben nem volt sikeres, ennek oka 

valószínűleg a közbiztonságról szóló statisztika. 

 

Kecsőné Vitkovics Enikő képviselő: A Táblarendszerrel mi a helyzet, mert láttam, hogy egy 

két helyen, hogy nincsenek kijavítva a feliratok, valamint a köszöntő táblák még nem kerültek 

kihelyezésre.  

 

Farkas Sándor polgármester:Ezek a javítási munkák folyamatban vannak. Ezen kívül még a 

városháza táblánk sem készült el, így érdeklődtem további lehetőségek felől, de annak az ára 

két táblára vetítve 500 ezer forint. Ezt át kell gondolni. 

 

A Nótafaluhoz visszakanyarodva, nem említettem a költséget, mely 1,5 millió forint+ ÁFA. A 

Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár vezetője próbálja bővíteni a rendezvényeket 

településünkön, melyről pozitív visszajelzéseket hallok, az elmúlt hónapban is nagyon jól 
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sikerül a Szent Iváni éji mulattság is, mely grillversennyel volt összekötve, ebben a hónapban 

szeretnének egy dinnyefesztivált megrendezni, de erről még részleteket nem tudok. 

 

Fűr Zoltán alpolgármester: Érdeklődnék, hogy a Közösségi Ház mellett lévő parkoló 

elmaradt sávja leaszfaltozásra került e? 

 

Farkas Sándor polgármester: Igen a teljes terület elkészült, mely bruttó 3,4 millió forintba 

került, felhívták a továbbiakban a figyelmemet arra, hogy a jövőben a fenyőfák gyökerei 

problémát okozhatnak az aszfaltban.  

 

Van kérdés javaslat a két ülés közötti beszámolóhoz, amennyiben nincs javaslom elfogadásra. 

 

Aki egyetért, kérem kézfeltartással szavazzanak. 

 

Megállapítom,hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal 

az alábbi határozatot hozta. 

 

 

51./2014.(VII.03.) h a t á r o z a t 

 

Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és egyhangú szavazattal 

elfogadta a a polgármester két testületi ülés közötti tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Felelős: Farkas Sándor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

I. Napirendi pont: Javaslat Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási 

megállapodás módosításának elfogadására. 

 

Farkas Sándor polgármester: Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási 

Megállapodásának felülvizsgálatát a Heves Megyei Kormányhivatal még tavaly elvégezte, 

majd ezt követve megküldte a Magyar Államkincstár részére törzskönyvi nyilvántartásba való 

átvezetés céljából, de a megállapodás felülvizsgálata során technikai jellegű problémákat 

véltek felfedezni, így a megállapodást ennek tükrében szükségessé vált megmódosítani, így a 

társult önkormányzatok mindegyikének szükséges ezen módosításokat testületi ülés keretében 

elfogadni. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, amennyiben egyetértenek a módosításokkal kérem 

kézfeltartással szavazzanak. 

 

Megállapítom,hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal 

az alábbi határozatot hozta. 
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52./2014.(VII.03.) h a t á r o z a t 

 

Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testület az Egri Kistérség Többcélú Társulása 

Társulási tanács előzetesen véleményezett módosított és egységes szerkezetbe foglalt 

Társulási Megállapodást a mellékletet képező megállapodás-tervezet szerinti tartalommal 

elfogadta. 

 

Felelős: Farkas Sándor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

II. Napirendi pont: Javaslat Verpeléti Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződés elfogadására 

 

Farkas Sándor polgármester: A Városgondozás Eger Kft. a napokban megküldte a 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést, melyet 2014. július 1. napjától 2015. 

december 31. napjáig kerülne megkötésre. Az árak változatlanok maradnak a szolgáltatásban 

történt némi változás, mivel a Verpeléten heti két órában működő ügyfélszolgálatot 

megszüntették, így most már csak az egri ügyfélszolgálaton lehet ügyeket intézni a 

díjbefizetés pedig a megszokott módon csekk útján történik.  

 

Javaslom a szerződést elfogadásra, aki egyetért kérem kézfeltartással szavazzon. 

 

Megállapítom,hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal 

az alábbi határozatot hozta. 

 

53./2014.(VII.03.) h a t á r o z a t 

 

Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testület egyhangú szavazattal jóváhagyta és 

elfogadta a Városgondozás Eger Kft.-vel 2014.07.01. napjától 2015. december 31. napjáig 

kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a mellékletet képező adattartalommal. 

 

Felelős: Farkas Sándor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

III. Napirendi pont: Egyéb ügyek indítványok 

 

Farkas Sándor polgármester: Április hónapban határoztunk a Petőfi Sándor Közösségi Ház 

és Könyvtár vezetőjének kinevezéséről, melyben hat hónapos hosszabbítást állapítottunk meg, 

abból az okból kifolyólag volt szükség hosszabbításra, mert a művelődésszervező végzettsége 

még nem volt meg. Tavalyi évben beiskoláztuk egy egy éves kurzusra, melynek 204.06.30. 

napon meg is lett az eredménye, mert sikeres vizsgával megszerezte a művelődésszervező 

képesítést, így a kinevezését módosítani szükséges. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, amennyiben egyetért a kinevezés módosítással kérem 

kézfeltartással szavazzanak. 

 

 

Megállapítom,hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal 

az alábbi határozatot hozta. 
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54./2014.(VII.03.) h a t á r o z a t 

 

Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testület egyhangú szavazattal elfogadta a Petőfi 

Sándor Közösségi Ház és Könyvtár vezetőjének Prokai Laurának kinevezését 2014. 

szeptember 1. napjáig meghosszabbítja. 

 

Felelős: Farkas Sándor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Farkas Sándor polgármester: Továbbiakban a képviselő-testületnek határozni szükséges az 

intézményvezetői állás megpályáztatásával kapcsolatban is. Kérem a tisztelt képviselő-

testületet amennyiben egyetért kérem kézfeltartással szavazzon. 

 

Megállapítom,hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal 

az alábbi határozatot hozta. 

 

53./2014.(VII.03.) h a t á r o z a t 

 

1. Verpelét Város Önkormányzatának képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

pályázati felhívással hirdeti meg az alábbi intézmény magasabb vezetői megbízását: 

  

- Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 

Verpelét, Kastély u. 8. 

 

2. A képviselő-testület felkéri az polgármestert, hogy gondoskodjon a fenti intézmény 

magasabb vezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás – jogszabály szerinti – 

közzétételéről és a pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatok ellátásáról.  

 

Határidő: 2014. július 23. 

Felelős: Farkas Sándor polgármester   

 

Farkas Sándor polgármester: A továbbiakban szeretnélek tájékoztatni Benneteket a 

települési rendezési tervünkkel és az úgynevezett integrált településfejlesztési stratégia illetve 

településfejlesztési koncepcióval kapcsolatban. Törvény írja elő, hogy minden 

önkormányzatnak rendelkezni kell ezekkel a dokumentumokkal, ezentúl pedig még 

fontosabb, hogy a 2014-2020-ig tartó EU-s tervezési időszakban csak azok a települések 

vehetnek részt pályázatokon, akiknek ezek a dokumentumok rendelkezésükre áll. A mi 

településrendezési tervünk 2005-ben került elfogadásra 10 éves időtartamra, ami azt jelenti, 

hogy 2015-ig, tehát egy éven belül felül kell vizsgáltatni. Az előbb említett dokumentumokat 

csak akkreditált építésztervező irodák készíthetik el. Kiküldtem 5 címre árajánlatkérőt, amiből 

eddig 2 érkezett meg. Az egyik 2,5+ÁFA, a másik pedig 3,6+ÁFA összegért vállalná el a 

dokumentumok elkészítését. Még várok néhány ajánlatot és akkor ha ez szükséges rendkívüli 

testületi ülésen kiválasztanánk a számunkra legmegfelelőbb partnert.  

 

Mivel más tárgyban bejelentés nem érkezett az ülést b e z á r o m .  

k.m.f. 

-----------------------------------------    -------------------------------------- 

  Farkas Sándor       Vasasné dr. Zelei Mónika 

         polgármester                  jegyző 


