
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március
29.-én 16 órai kezdettel tartott ülésén.

Határozat száma Tárgya

6/2016. (III. 29.) Az Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési Tervének módosítása
Pályázat benyújtása a kultúrotthon felújítására

7/2016. (III. 29.) Recsk és Térsége szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztító
telepének bővítése, korszerűsítése projekt kapcsán a közbeszerzési
eljárás lebonyolítására felhatalmazás adása

8/2016. (III. 29.) Pályázat benyújtásáról való döntés az óvoda felújítására

9/2016. (III. 29.) A kötelező betelepítési kvóta elleni határozat

10/2016. (III. 29.) Támogatási igény benyújtása viz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak
csökkentésére

Rendelet száma Tárgya

4/2016. (III. 30.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása



Jegyzőkönyv

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 29.-én
16 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Kultúrotthon házasságkötő terme.

Jelen vannak: Dudás Róbert polgármester,
Bíró Sándor alpolgármester,
Hajdu Péter képviselő,
Lajtosné Lécz Erzsébet képviselő,
Dr. Jakab Dorottya jegyző.

Igazoltan hiányzik: Répás Roland képviselő.

Dudás Róbert polgármester:
Köszönti a képviselőket, ajegyzőnőt.
Megállapítja, hogy a képviselők közü’ 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Lajtosné Lécz Erzsébet és Hajdu Péter képviselőket.

Indítványára a Képviselő-testület egyhangúlag — 4 igen szavazattal O nem és O
tartózkodás mellett - jegyzőkönyv-hitelesítőnek Lajtosné Lécz Erzsébet és Hajdu Péter
képviselőket kijelölte.

Javaslatot tesz az ülés napirend lére. melyet a Képviselő-testület e2yhan2úlap — 4 igen
szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett - elfogad:

1.! Az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének módosítása és a kultúrház
felújítására vonatkozó pályázat benyújtásának megtárgyalása
Előadó: Polgármester

2.! A Recsk és Térsége szennyvízcsatorna-hálózatának és szennyvíztisztító telepének
bővítése, korszerűsítése” című projekt közbeszerzési eljárásának lebonyolítására
történő felhatalmazó levél elfogadása
Előadó: Polgármester

3.1 Egyebek

Napirendek

1.! Az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének módosítása és a kultúrház
felújítására vonatkozó pályázat benyújtásának megtárgyalása
Előadó: Dudás Róbert polgármester
Előterjesztés: csatolva.
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Dudás Róbert: A közbeszerzési terv módosítása azért vált szükségessé, mert lehetőség
van egy pályázat beadására a települési képet meghatározó konstrukción belül, ami a
Kultúrotthon belső felújítását is lehetővé teszi. Köztudomású, hogy a Kultúrotthon külső
felújítása pár éve megtörtént, de belső felújításra nem történtek fejlesztések. Ez egy bruttó
30 millió forintos pályázat, mely 10 % önerőt igényel. A falunapok megrendezésekor is
kiütközött, hogy a fellépők hangtechnikájához nines megfelelő technikai eszköz. Ezért
gondolta, hogy ezt a pályázatot be kellene adni, amihez az önkormányzat közbeszerzési
tervét módosítani kell.

Bíró Sándor: A Mátrai Önkormányzatok Szövetségének ülésén hallott olyan Uniós
pályázatról, amit különféle épületek felújítására lehet beadni. A pályázat beadási
határideje március 31. csütörtök, utána kellene nézni, hogy ez mennyire kedvező és ezt be
lehetne - e adni a Kultúrotthon felújítására. Ugyanitt hallotta, hogy a falunapra is lehet
pályázni.

Dudás Róbert: Holnap utána fog járni a pályázat feltételeinek.

Dr. Jakab Dorott-ya: Európa a Polgárokért című pályázat lehet ez, aminek most járt le a
beadási határideje, de nyár végén, ősz elején majd ismét be lehet adni.

Dudás Róbert: Véleménye szerint, az előzőekben említett pályázati lehetőséget nem
szabadna kihagyni, kéri a képviselőket, aki egyetért vele kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangú — 4 igen, O nem, O tartózkodással — szavazattal az alábbi
határozatokat hozta:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6 / ?016. (111.29.) határozata
az Önkormányzat 2016. évre tervezett közbeszerzéseinek Közbeszerzési Terve
I. számú módosítása
és a Kultúrház felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról való döntés

I.

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2016. (111.10.)
határozatával elfogadott 2016. évi közbeszerzési tervét az alábbi, pályázatból
megvalósítani tervezett fejlesztéssel egészíti ki:

Közbeszerzés Eljárás Beszerzés Eljárás Közbeszer- Közbeszerzés
tárgya fajtája jellege tervezett zés becsült becsült értéke

kezdése értéke (Ft) (Ft)
NETTO BRUTTO

Mátraballa, Fő Kisértékű, Építési 2016- 22.440.994.- 28.500.000.-
út 87. szám nyílt eljárás beruházás 07-01
alatti Kultúr
otthon ingatlan
rekonstrukciója,
fejlesztése
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„.

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a VP-6-
7.4.1.1-16. kódjelű pályázati kiírás alapján pályázatot nyújt be a tulajdonában lévő
Fő út 87. szám (melynek helyrajzi száma: 3.) alatti kultúrotthon megjelölésű ingatlan
felújítására.
A beruházás összköltsége bruttó 30.000.000.- Ft, azaz bruttó Harmincmillió 00/1 00
forint, melyhez az igényelt támogatás összege az összköltség 90 %-a, azaz
27.000.000.- Ft, azaz Huszonhétmillió 00/100 forint.
A szükséges önerőt (ami az összeköltség 10 %-a), vagyis 3.000.000.- Ft-ot, azaz
Hárommillió 00/100 forintot a Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében
biztosítja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a jelen döntésnek
megfelelően a pályázat elkészítéséről és határidőben történő benyújtásáról
gondoskodjanak.

Felelős: polgármester és jegyző.
Határidő: a pályázati kiírásban foglaltak szerint.

2.1 A Recsk és Térsége szennyvízcsatorna-hálózatának és szennyvíztitsztító telepének
bővítése, korszerűsítése” című projekt közbeszerzési eljárásának lebonyolítására

történő felhatalmazó levél elfogadása
Előadó: Dudás Róbert polgármester
Előterjesztés: csatolva

Dr. Jakab Dorottya: Ennek a pályázatnak az a lényege, hogy ahol nem 100 %-os a
esatornahálózat lefedettsége, ott ebből meg lehet valósítani. Illetve a meglévő hálózaton
korszerűsítéseket lehet eszközölni.

Dudás Róbert: A társulásban lévő községek közül Mátraballa és Bodony az, amely 100
%-ban lefedett. Főként Recsket és Parádot érinti a pályázat, de mivel társulás, ezért
Mátraballának is el kell fogadni ezt a projektet. Mátraballán csak karbantartási munkálatok
lennének.

A Képviselő-testület egyhangú — 4 igen, O nem, O tartózkodással — szavazattal az alábbi
határozatokat hozta:

Mátraballa KözséEi Önkormányzat Képviselő-
testületének 7/2016. (III. 29.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
jelen határozat keretében úgy dönt, hogy a KEHOP-2.2.2-
15-2015-00038 „Recsk és Térsége szennyvízcsatorna —

hálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése,
korszerűsítése” projekt megvalósítása érdekében jelen
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határozat melléklete szerinti Felhatalmazó nyilatkozat
tartalmát elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Dudás Róbert
polgármestert a Felhatalmazó nyilatkozat aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: Ertelem szerint

3.’ Egyebek

Budás Róbert: Az óvoda felújítására már többször, négyszer is nyújtottak be pályázatot,
de sajnos a legutóbbi is elutasításra került. A TOP-on belül az Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítésére a napokban jelent meg egy 100 %-ban támogatott pályázat.
Ezt feltétlenül be kell adniuk. Nagyságrendileg hasonló összegű, mint a korábban
benyújtott pályázatok, kb. 30 millió forint, ami magába foglalná a teljes felújítást és egy
sószoba kialakítását is lehetővé tenné.

Bíró Sándor: A Mátrai Önkormányzatok Szövetségének ülésén Szabó Róbert arra a
kérdésre, hogy a kistelepüléseknek lesz-e pályázati lehetőség, azt válaszolta, hogy nem
igazán a kis településekre vannak a pályázati kiírások.

Pudás Róbert: Van egy olyan kormányzati akarat, hogy minden településen biztosítani
kell az óvodai nevelést. Nem kötelezhető egyetlen Önkormányzat sem arra, hogyha
erejébe nem fér bele, óvodai létszámot bővítsen és bölcsödét hozzon létre.
Kéri a képviselőket, hogy támogassák a pályázat benyújtását.

A Képviselő-testület egyhangú —4 igen, O nem, 0 tartózkodással— szavazattal az
alábbi határozatokat hozta:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 8/2016. (III. 29.) határozata

I.) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a TOP-3.2.2-15. kódjelű pályázati kiírás
alapján pályázatot nyújt be a tulajdonában lévő Fő út 71.
szám (melynek helyrajzi száma: 560.) alatti óvoda ingatlan
felújítására.
2.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a
jegyzőt, hogy a jelen döntésnek megfelelően a pályázat
elkészítéséről és határidőben történő benyújtásáról
gondoskodjanak.

Felelős: polgármester és jegyző.
Határidő: a pályázati kiírásban foglaltak szerint.
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Dndás Róbert: A kormánypárt megfogalmazott a kötelező betelepítési kvóta ellen egy
elutasító határozatot, melyet felolvas a képviselőknek.
Határozati javaslat jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kéri a képviselőket, hogy támogassák a kötelező betelepítési kvóta elleni határozatot.

A Képviselő-testület egyhangú —4 igen, 0 nem, O tartózkodással — szavazattal az
alábbi határozatokat hozta:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 9/2016. (III. 29.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képvislő-testülete
elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező
betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés
kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti
kultúránkat és a mindemiapjaink biztonságát,
vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi
és oktatási rendszerünkre.
A Mátrabaflai Onkormányzat felkéri a Kormányt, hogy
minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális
migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát,
védje meg Magyarországot és a magyar embereket.
A Mátraballai Onkormányzat nem támogatja azt, hogy az
önkormányzatoknak kötelező legyen a közmunka
programban 3. országbeli állampolgárt alkalmazni és
ugyancsak nem támogatja befogadó állomások
létrehozását Mátraballa közigazgatási területén belül.

Felelős: polgármester.
Határidő: értelem szerint.

Dudás Róbert: A Csatornamű Társulat feloszlatása kapcsán jelen állás szerint még
levelezés folyik a jegyzőnő és az ügyvéd között, hogyan hívható össze a taggyűlés. Amint
ez pontosításra kerül, összehívják a taggyűlést, Új vezetőséget alakítanak, és megszüntetik
a Társulást.

Dr. Jakab Dorottya: A taggyűlés egyetlen feladata leime, hogy a küldötteket
újraválasztaná. Utána már egyszerűbb leime, mert elég lenne csak a küldötteket
összehívni, ha valamiben döntés szükséges.

Bíró Sándor: A hálózat kiépítéséhez történt-e lakossági hozzájárulás?

Dr. Jakab Dorottya: 2003-tól a lakosság Fundamentán keresztül fizette a
közműfejlesztési hozzájárulást 10 éven keresztül havi 1120 forinttal. A ~itamidő lejárta
után a Fundamenta az Önkormányzatnak utalta át az összeget, mert az Onkormányzat volt
a kedvezményezett (engedményes).
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Bíró Sándor: Hogyan történt a Csatornamű hálózat kiépítésének finanszírozása?
Mert tudomása szerint, ahol az önrészt fedezte az Allam vissza kellett fizetni az
Onkormányzatnak a lakossági hozzájárulást.

Dudás Róbert: Kéri a jegyzőnőt, ennek nézzenek utána, nehogy jogtalanul járjanak cl.

Lajtosné Lécz Erzsébet: Úgy emlékszik, hogy kötelező volt a lakosságnak hozzájárulni a
beruházás megvalósításához.

Dr. Jakab Dorottya: A következő ülésre ennek utána néznek, és ismertetik a
képviselőkkel, hogy miként történt a csatorna-hálózat kiépítésének finanszírozása.

Dudás Róbert: A József Attila utcai partfalépítésre beadott vis maior pályázatuk
elfogadásra került, de még meg kell várni a hivatalos értesítést. Ezzel kezdetét veszi egy 2-
3 hónapos tervezési, majd egy I hónapos engedélyeztetési időszak. Kb. nyár közepén
indulhat el a beruházás. Ezzel könnyen elindulhat majd egy lavina is, mert az utcában élő
többi lakos is kérni fogja a partfal megépítését a kertjük végében.
A MAV raktár épület bérbeadásának helyzete elég zavaros. Egy vezető MAV személyiség
felháborodottan közölte, hogy mi jogon van az Onkormányzatnál kulcs, és hogy az
Önkormányzattal megkötött bérleti szerződés nem hatalmazza fel arra, hogy tovább bérbe
adja az épületet. Várhatóan egy új szerződést kell kötni új feltételekkel.

Dr. Jakab Dorottya: A korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is támogatási
kérelmet kell benyújtani az egészséges ivóvíz előállításával kapcsolatos költségek
támogatására.

Dudás Róbert: Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az ivóvíz támogatási igénnyel
kapcsolatos határozatról.

A Képviselő-testület egyhangú — 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással — szavazattal az
alábbi határozatokat hozta:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 10/2016. (III. 29.) határozata
a támogatási igény benyújtása viz és
csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
döntött abban, hogy 2016. évre vonatkozóan a lakossági
ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak
csökkentésére támogatási kérelmet kíván benyújtani.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
vonatkozó rendelet pályázathoz szükséges mellékleteinek,
nyilatkozatainak aláírására.

Határidő: Azonnal, illetve folyamatos
Felelős: polgármester.
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Dr. Jakab Dorottya: SZMSZ módosítás most azért szükséges, mert az egyik
mellékletben felsorolásra került az önkormányzati tevékenység kormányzati funkció
szerinti megjelölése. S most egy új kormányzati funkciót fel kell ebbe a listába venni,
mivel a pénzügyesek a költségeket csak így tudják a megfelelő helyre elkönyvelni.
Rendelet tervezet jegyzőkönyv mellé csatolva.

Dudás Róbert: Kéri a képviselőket, hogy fogadják cl az SZMSZ módosításáról szóló
rendelet tervezetet.

A Képviselő-testület egyhangú — 4 igen, 0 nem, O tartózkodással — szavazattal az
alábbi rendeletet alkotja:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4 / 2016. (111.30.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/20 14. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Mátraballa Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. lörvény 53. ~ (I) bekezdésében
fogla]t felhatalmazás alapján a Szervezeti és Müködési Szabályzatáról szóló 9/2014.
(XI.27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja;

1. ~ A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.27.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. melléklete az alábbi, egy darab kormányzati
funkcióval egészül ki:

„4. melléklet a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2014. (X127.) önkormányzati
rendelethez ..

Az Onkormányzat kötelező feladatainak,
illetve szakmai alaytevékenységének kormányzati funkció szerinti megieiölése...

104042 Család- és gyermekjóléti Szolgáltatás” .

2. ~ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Mátraballa, 2016. március 29. :

Dndás Róbert sk. Dr. Jakab Dorottya sk.
polgármester jegyző
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Bíró Sándor: A 2015/2016-os évre szóló Európa a Polgárokért című pályázatban
Mátraballa is részt vesz, kispályás labdarúgás keretében, ahol Gyöngyöspata lesz a
testvértelepülés. A pályázat keretén belül 2015 évben már kiosztottak 23 millió forintot, és
tudomása szerint 2016-ban is kb. ugyanennyit fognak kiosztani. Sajnos ez a pályázat még
nincs elfogadva előreláthatólag májusban lesz döntés. Ezért még nem tudtak
felvilágosítást adni róla.

Dudás Róbert: Ha nem nyernek a pályázaton, akkor is el kell kezdeni és valószínűleg
kisebb volumenű rendezvénysorozatot tudnak majd csinálni.

Bíró Sándor: 2016. szeptemberében be kell adni igényüket a jövő évet érintő rendez
vényekre. Hajó a beszámoló, lehet vele nyerni 500.000 forintot is.

Az ülésnek több napirendje nem volt, a Polgármester azt bezárta.

K.m.f.

udas Ro rt . Jakab Dorottya
polgármester jegyző

Lajtosné Lécz Erzsébet
jkv. hit.

Hajdu Péter
jkv. hit.


