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Előterjesztés 

Tájékoztató Mátraszőlős község polgármesterének a 2020. január 23-i képviselő-testületi 

ülés óta folytatott tevékenységéről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Szeretném tájékoztatni Önöket a 2020. január 23-án megtartott képviselő-testületi ülés óta 

eltelt időszakban folytatott tevékenységemről. 

Tárgyalást folytattam több ügyvéddel arról, hogy melyen feltételekkel vállalnák el az 

önkormányzat jogi képviseletét. 

Tárgyalást folytattam továbbá az önkormányzat jelenlegi étkezési szolgáltatójával a 

szolgáltatás jelenlegi feltételeiről. 

Egyeztettem közbeszerzési szakértővel arról, hogy az önkormányzat részére milyen 

feltételekkel lehet közbeszerzési tanácsadást igénybe venni. 

Tárgyalást folytattam a Magyar Államkincstár Nógrádmegyei munkatársával arról, hogy 

hogyan, illetve mit lehet tenni a 2018. évi állami támogatás ellenőrzése során megállapított 

4,5 millió forint visszafizetési kötelezettség esetleges csökkentése, vagy részletfizetés 

engedélyezése érdekében. Az egyeztetés alapján kezdeményeztünk egy éves részletfizetés 

engedélyezését az önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében. Egyeztettem 

továbbá a Magyar Államkincstár Nógrádmegyei munkatársával arról, hogy hogy a 2018.évi 

rezsicsökkentéssel kapcsolatos támogatás elszámolását milyen feltételekkel kell teljesíteni. 

Tárgyalást folytattam Sepler Gábor Úrral az önkormányzat Vidékfejlesztési pályázat 

(Külterületi út) hiánypótlás teljesítésével kapcsolatban. Ez nagyrészt megtörtént, de néhány 

hiányosság továbbra is fennáll. például a szakmai beszámolóról hiányzik a korábbi 

polgármester aláírása, amit eddig nem sikerült pótolni. Egyeztettem továbbá a KEHOP-1.2.1 

pályázat megvalósításával kapcsolatban. 

Telefonon tárgyalást folytattam Virág Attila Úrral a Városkológa Bt ügyvezetőjével a 

KEHOP pályázatról. 

Egyeztetéseket folytattam a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok polgármestereivel a 

kirendeltség további fenntartásával, illetve lehetséges megszüntetésével kapcsolatban. 

A Jegyző Úrral együtt egyeztetést tartottunk az önkormányzat könyvelését végző céggel 

Drégelypalánkon a 2019. évi költségvetési rendelet módosításáról, a 2020. évi költségvetési 

rendelet tervezet előkészítéséről, a közös hivatal átszervezése utáni könyvelési feladatokról. 



Meglátogattam Dr. Langmayer Balázs doktor Urat és egyeztettem Vele a eszközök 

átadásának, illetve a korábbi testület által határozatban rögzített 2 millió Ft kifizetésének 

feltételeiről. 

Tárgyalást folytattam a Nádasdi Elektro Kft-vel a településen lévő kamararendszer 

működőképességék megállapításával, további lehetőségekkel, feladatokkal kapcsolatban. 

Tárgyalást folytattam Lantos László úrral a TOP-s projekt műszaki ellenőrével a 2000 m2 

alapterületű ingatlan lehetséges leválasztási lehetőségeiről a Polytechnik KFT ipari 

területéből. Ennek alapján egyeztetem Sőregi József úrral. 

A RITEK ZRT 952 ezer forint ősszegű 2018.évi követelését a jogerős közjegyzői fizetési 

meghagyás alapján átutaltuk. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a fenti előterjesztést megtárgyalni, 

és az alábbi határozati javaslatot elfogadni. 

Határozati javaslat: 

 

Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagy Ádám polgármester Úrnak a 

2020. január 23-i képviselő-testületi ülés óta folytatott tevékenységéről készült tájékoztatóját 

elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 
Mátraszőlős, 2020. február 12. 

           Nagy Ádám s.k. 

             polgármester 


