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Jegyzőkönyv

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 05.-én
16 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal polgármesteri irodája.

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

Igazoltan hiányzik: Lajtosné Lécz Erzsébet és Répás Roland képviselő.

Dudás Róbert polgármester:
Szeretettel és tisztelettel köszönti a képviselőket, és ajegyző asszonyt.
Megállapítja, hogy a képviselők közül 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Bíró Sándor alpolgármestert és Hajdu Péter képviselőt.

Indítványára a Képviselő-testület egyhangúlag jegyzőkönyv-hitelesítőnek Bíró Sándor
alpolgármestert és Hajdu Péter képviselőt kijelölte.

Javaslatot tesz az ülés napirendjére, azzal a kiegészítéssel, hogy 4. napirendi pontként vegyék
fel a belső ellenőrzés kérdését, melyet a Képviselő-testület egyhangú — 3 igen - szavazattal
elfogad:

1.! Recski központi orvosi ügyelet működtetésével kapcsolatos határozati javaslat megtár
gyalása
Előadó: Polgármester

2.! Recsk és Térsége Víziközmű Beruházási Társulás konzorciumi együttműködési megálla
podás elfogadása
Előadó: Polgármester

3.! Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata
Előadó: Jegyző

41 Belső ellenőrzés kérdése
Előadó: Polgármester

5.! Egyebek

Napirend:

1.! Recski központi orvosi ügyelet működtetésével kapcsolatos határozati javaslat meg-
tárgyalása
Előadó: Dudás Róbert polgármester
Előterjesztés: csatolva.
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Dudás Róbert: A május 8-i ülésen döntöttek arról, hogy 2 hónap időtartamra, július 31-ig
megbízzák a Farmavizit Kit-t az orvosi ügyelet működtetésének biztosításával. 2015.
augusztus Ol-től való működtetésre pedig közbeszerzési eljárást Ír ki közösen a 7
település. A képviselők által megkapott határozati javaslatot megkapta mind a 7 település
lakosságszám arányosan lebontva.

Bíró Sándor: Csak akkor fog életbe lépni, ha mind a hét település megszavazza?

Dudás Róbert: Igen, ezért jobbnak tartotta volna, ha a 7 polgármesternek kellett volna a 3
ajánlattevőre a javaslatot megtezmi, mert minél előbb meg kell indítani a közbeszerzési
eljárást, hogy 2015. augusztus 01.-re minden készen, illetve rendben legyen.

Dr. Jakab Dorottya: Mátraderecske, mint gesztor fogja össze a 7 települést. Mint a
gesztor település jegyzője, mind a 7 településre személyre szabott határozati javaslatot
készített, mely határozatokat minden település megkapta. Recsk Nagyközség
Onlcormányzata az általa megküldött határozati javaslatot módosítással fogadta el: egyik,
hogy 4 évre szóljon a közbeszerzési kiírás, továbbá a 3.) pontot Úgy fogadták el, hogy a
nyertes ajánlattevő kiválasztására vonatkozó döntés csak az érintett önkormányzatok
mindegyikének jóváhagyó határozatával váljék érvényessé.

Dudás Róbert: Véleménye szerint maradjon az I év, de a 3.) pontot, azzal a szöveggel
fogadják el, ahogy Recsk elfogadta.

Hajdu Péter: Mi a gond a 4 évvel?

Dudás Róbert: Véleménye szerint célszerű 1 évben meghatározni az időtartamot,
Figyelemmel a működtetés várható tapasztalataira.

A Képviselő-testület egyhangú — 3 igen — szavazattal az alábbi határozatot hozta:

MátrabaHa Községi Önkormányzat Ké»viselő-testületének
22/2015. (VI. 05.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő
testület) a iecski központi orvosi ügyelet (székhelye: 3245 Recsk, Kossuth L. u. 167.)
2015. augusztus 01.-től 2016. július 31.-ig történő működtetése érdekében az alábbi
döntéseket hozza: ..

A Képviselő-testület felhatalmazza Mátraderecske Községi Onkormányzatot (székhely:
3246 Mátraderecske, Hősök tere 12.), hogy Dr. Járos László egyéni ügyvéddel,
közbeszerzési referenssel megbízási szerződést kössön a recski központi Orvosi ügyelet
(melyhez Mátraballa település is tartozik) 12 hónap időtartamra vonatkozó szolgáltatás
megrendelése tárgyhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítására, a szükséges
közbeszerzési eljárás (ok) előkészítésére és teljes körű lebonyolítására.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az 1.) pont szerinti megbízási szerződésben a
megbízási díj mindösszesen bruttó 200.000.- Ft, azazbruttó kettőszázezer 00/1 00 forint,
melyből lakosságszám-arányosan Mátraballa Községi Onkormányzatot 13.902.- Ft terheli.
A Képviselő-testület vállalja, hogy Mátraballa Községi Onkormányzat ezen összeget
Mátraderecske Községi Onkormányzat részére számla ellenében a közbeszerzési eljárás
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jogerős lezámlta és a szolgáltatóval a közbeszerzési eljárás alapján kötendő feladatellátási
szerződés aláírása után megfizeti.
A közbeszerzési eljárás során:
- az aj ánlattételi felhívás és dokumentáció tartalmára;
- a 3 ajánlattevő kiválasztására (meghívására) és a bíráló bizottság tagjainak a kiválasztá

sára;
- a nyertes ajánlattevő kiválasztására
vonatkozó döntések csak az érintett önkormányzatok mindegyikének jóváhagyó
határozatával válnak érvényessé.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a recski központi orvosi ügyelet 2015. évi
működtetéséhez szükséges összeg 82.700.- Ft/hó összegben a 2015. évi költségvetési
rendeletében rendelkezésre áll és a 2016. évi működtetéshez szükséges összeget 82.700.-
Ft/hó összegben a 2016. évi költségvetésében biztosítani fogja, figyelemmel arra, hogy a
Parádfürdői Allami Kórház az ügyelet működéséhez 700.000.- Ft/hó összegben
hozzájárul.

Felelős: polgármester.
Határidő: a határozat megküldése Mátraderecske Községi Önkormányzat részére

2015. június 08.

2.1 Recsk és Térsége Víziközmű Beruházási Társulás konzorciumi együttműködési meg
állapodás elfogadása
Előadó: Dudás Róbert polgármester
Előterjesztés: csatolva.

Dudás Róbert: A nagy volumenű dolgok Recsken, Parádon és Mátraderecskén lennének.
Mátraballán minimális hálózat felújítás lenne. Az EU előírása a 100 %-os lefedettségű
csatomarendszer. Ez Mátraballán majdnem 100 %-os.

A Képviselő-testület egyhangú — 3 igen — szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2015. (VI. 05.) határozata

Mátraballa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Bodony, Mátraballa,
Mátraderecske, Parád, Recsk települések szennyvízcsatoma-hálózatának és
szennyvíztisztító telepének bővítése, korszerűsítése” tárgyú projekt megvalósítása
érdekében a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kü-vel megkötendő
konzorciumi megállapodásról
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- az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel
összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési
miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban
a szeunyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító
beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Kormányrendeletben
foglaltaknak megfelelően a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív program
keretében a szeimyvízelvezetési és -tisztítási program megvalósítása érdekében jelen
határozat melléklete szerinti Konzorciumi Együttműködési Megállapodást köt az NFP
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal.
- felhatalmazza a polgármestert a mellékelt Konzorciumi Együttműködési Megállapodás
aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos

3./ Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata
Előadó: Dr. Jakab Dorottya jegyző

Dudás Róbert: A helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata kérdésében a döntés 2
hónappal ezelőtt el lett halasztva, hogy mindenkinek legyen ideje gondolkodni a módosító
javaslatokon.
Kéri a képviselőket mondják el javaslataikat.

Bíró Sándor: A 6. oldalon az alapítványok felsorolásánál szerepel az iskolai közalapít
vány, tudomása szerint már nincs.
Szerepel a programban, hogy Palócút Információs Központ — Hol van ez?
Dr. Domoszlai Eva neve mellé nincs odaírva, hogy kicsoda ő.
Szerepel, bogy a településen kisebb, nagyobb vállalkozások vannak, nem érdemelnék meg
a nagyobb vállalkozások, hogy nevüket felsorolják?
Megyeszékbelyként említve van Eger, Pétervására, melyik a megyeszékhely?

Dr. Jakab Dorottya: A közalapítvány megszüntetése nagyon elhúzódott, jelenleg még
nincs megszüntetve, kényszer-végelszámolás alatt áll.
A Palócút Információs Központ bejegyzést kihúzza. Tévedésből maradhatott benne.
Dr. Domoszlai Eva neve mellé odakerül, hogy háziorvos.
Semmi akadálya, hogy a nagyobb vállalkozások név szerint fel legyenek sorolva.
A megyeszékhely Eger, de Pétervásárán és a szomszédos településekre is sokan eljárnak
dolgozni.

Bíró Sándor; A 13. oldalon a 2012. évi költségvetési koncepció szerepel — nines ennél
fiissebb?
A 15. oldalon a kormányzati programban szerepel, hogy 10 év alatt 1 millió munkahely
teremtése. Korrektebbnek tartaná azt a megfogalmazást, hogy mindenkinek munkahelyet
kell biztosítani, aki dolgozni akar, vagy szeretne.
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A 14. oldalon szerepel, hogy mélyszegélységben élő romák. A 16. és 24. oldalon ezt
megcáfolandóan, hogy Mátraballán nincsenek romák, nincs mélyszegélység, akkor miért
kell szerepeltetni?
Az elemzések a jelent tükrözik-e, mert a 18. oldalon az elemzés 2012-es adatokat mutat,
most 2015 van. Aktualizálni kellene az adatokat.
A 19. oldalon a táblázat adatai Mátraballára vonatkoznak-e?

Dr. Jakab Dorottya: Igen.

Bíró Sándor: A 23. oldalon a Start közmunkaprogram nem program? Ugyanezen oldalon
két soron szerepel Eger, egyiket Salgótarjánra kellene javítani.
A 32. oldalon a fejlesztés címszó alatt — a gazdaság igényéhez való képzést tudják
vállalni?
A 34. oldal alján a védelembe vett gyermekek adatát Lajtosné által a gyermekjóléti
szolgálat működéséről készített tájékoztató adataival egyezően kellene szerepeltetni.
A 43. oldalon az el- és bejáró tanulók számát aktualizálni kellene.
Van-e Mátraballán Esélyegyenlőségi Bizottság, mert az előterjesztés szerint igen?

Dr. Jakab Dorottya: Közmunicaprogram is program. Az egyik Eger, kijavításra kerül
Salgótarjánra. A gazdaság igényéhez való képzés részt kihúzzák a programból.

Dudás Róbert: Javasolja, hogy az elhangzott javaslatokkal átdolgozott Helyi Esélyegyen
lőségi Programot fogadják el.

A Képviselő-testület egyhangú — 3 igen — szavazattal az alábbi határozatot hozta:

MátrabaHa Közsé2i Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2015. (VI. 05.) határozata

1.) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 29/20 13. (VI.24.)
határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot, az abban foglalt helyzetet,
illetve anr~ak időarányos megvalósulását az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről
szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. ~ (4) bekezdése alapján áttekintette és megállapítja,
hogy felülvizsgálat szükséges, a 2.) pont szerint fogadja el a módosításokat (csekély
jelentőségű javításokat).
2.) Az 1.) pont szerinti áttekintés és felülvizsgálat alapján Mátraballa Községi
Onkonnányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az alábbiakat szükséges javítani,
illetve módosítani:
a 6. oldalon a „civil szervezeteink” rész helyébe az alábbi lép:
„Civil szervezeteink: Mátraballa Alsófokú Oktatás Fejlesztéséért Közalapítvány
„kényszer-végelszámolás alatt”, Mátraballai Polgárőr Egyesület, Nyugdíjas Klub,
Mátraballai Futballklub.”



a 6. oldalon a „szolgáltatások” ás „intézmények” rész helyébe az alábbiak lépnek:
„Szolgáltatások a községben: posta, Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet, Dr. Domoszlai
Éva háziorvos, Coop Elelmiszerüzlet, fodrászat, kozmetika, vendéglátóipari egységek,
élelmiszer üzletek, gyógyszertár.
Intézmények: Mátraderecskei Közös Onkormányzati Hivatal Mátraballai Kirendeltsége,
Mátraballai Csodaszarvas Ovoda, Mátraballai Altalános Iskola.
Több kisebb-nagyobb vállalkozás van a településen, ahol a helyiek dolgozhatnak, de
legtöbben a közeli megyeszékhelyen Egerben, Pétervásárán, a niátraderecskei
téglagyárban és a szomszédos településeken dolgoznak.”
a 13. oldalon az 1.2. pont utáni felsorolásban a 2. pont helyébe az alábbi lép:
„2/2015(11.14.) önkormányzati rendelet a települési támogatásról és az egyéb szociális
ellátásokról”
a 13. oldal alján az „Egyéb dokumentumok” felsorolásában a 3. pont hatályát veszti ás a 4.
pont helyébe az alábbi lép: „Gazdasági program (10/2015. (IV.25.) határozat)”.
A 15. oldalon az utolsó előtti bekezdés kiegészül a következő mondattal: „Mindenkinek
munkalehetőséget kell biztosítani, aki dolgozni szeretne.”
a 24. oldal 3.2.11. számú táblázatának 2. oszlopa 2. sorában az „Eger” helyébe a
következő lép: „Salgótarján és Eger”.
A 32. oldal táblázatában a 2. oszlop 5. sorában a 2. bekezdés hatályát veszti.
A 34. oldal alján az utolsó mondat helyébe az alábbi lép: „Mátraballán 2015-ben 18 év
alatti gyermek nincs védelembe véve.”
3.) Az 1.) és 2.) pontok alapján a Képviselő-testület megállapítja, hogy a Helyi
Esélyegyenlőségi Program helyzetelemzés részében kell a 2.) pont alapján a csekély
jelentőségű módosításokat átvezetni, illetve módosítani.
4.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglalt
Intézkedési terven és a Helyi Esélyegyenlőségi Program többi részén módosítani nem
szükséges. .

5.) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a
jelen képviselő-testületi döntés alapján készítse el azt a nyilatkozatot, amit a TKKI Ozdi
Igazgatóságának meg kell küldeni, aki gondoskodik aimak a szakmai szoftverbe történő
feltöltéséről. Felhatalmazza továbbá a Képviselő-testület a jegyzőt arra, bogy
gondoskodjon a 2.) pont szerinti módosítások Helyi Esélyegyenlőségi Terv
helyzetelemzés című részén történő átvezetéséről.

Határidő: 2015.június 23.
Felelős: jegyző’

4.! Belső ellenőrzés kérdésének megtárgyalása
Előadó: Dudás Róbert polgármester

Dudás Róbert: Korábban már tárgyaltak a belső ellenőrzés kérdéséről, ás egy
vállalkozóval szerződést kötöttek a feladat ellátására 2015. december 31-ig, 10.000 Ft/hó
összegben. Mivel a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának egy fél évvel előbb
június végéig kell jelezni, hogyha a társulásból ki akarnak lépni 2016. január l-től, így egy
fél évig duplán kell megfizetni a feladat ellátásának költségét. Azért, hogy jövőre már ne
kelljen dupla díjat fizetni, javasolja, hogy jelezzék az Onkormányzat kilépési szándékát
2016. 01.01.-től a Társulás felé.
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A Képviselő-testület egyhangú — 3 igen — szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
25/20 15. (VI. 05.) határozata

1.) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. január
01 .-től nem a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása keretein belül, illetve annak
útján kívánja ellátni a „belső ellenőrzés” kötelező önkormányzati feladatot. A
Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása általi belső ellenőrzési feladat-ellátásból
tehát kilép, melybe a 12/2004. (VI.l5.) határozat d) pontja alapján lépett be.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a jelen
képviselőtestületi döntést a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása számára
legkésőbb 2015. június 30.-ig küldje meg.

Határidő: 2015. június 30.
Felelős: polgármester ésjegyző.

Si Egyebek

Dudás Róbert: Nádasy Lászlóval felvette a kapcsolatot a Palóc Világtalálkozóval
kapcsolatban. Fel fogja mérni, hogyan mdna Mátraballa megjelenni ezen a rendezvényen,
mert Úgy gondolja, hogy Mátraballának itt feltétlenül szerepelnie kell.
A Mátraballai Csatornamű Társulat elnöke még Forgó János. Véleménye szerint a Társulat
személyi részét mindenképpen módosítani kellene és kérdés még az is, hogy egyáltalán
fenn kell-e még tartaniuk ezt a Társulást?

Dr. Jakab Dorottya: Tudomása szerint már nem kell fenntartani a Társulást, mivel az
Alapszabályban meghatározott célja már megvalósult. De utána fog járni annak, hogy
tényleg szükség van-e még a Társulásra egyáltalán. Mert amennyiben nincsen, úgy meg
kell szüntetni, felesleges fenntartani.

Dudás Róbert: Korábbi ülésen volt szó a sebesség korlátozó táblák kihelyezéséről,
milyen stádiumban van az intézése?
Hol tart a dohánybolt mögötti ingatlan szolgalmi jogának átjegyzése?

Dr. Jakab Dorottya: A sebességkorlátozással kapcsolatos rendeletet még tavaly, a szülési
szabadsága idején fogadták el. Már előkereste a rendeletet, s az abban foglaltaknak
megfelelően a hivatal gondoskodni fog a táblák megrendeléséről és kihelyezéséről.
A szolgalmi jogi tervet a földmérő elkészítette, már beadta a földhivatalba záradékolásra.
Amint ez kész, kiküldi, hogy aláírathassák a másik két ingatlan tulajdonosával. Amikor
mindenki aláírta, akkor adják be a földhivatalba a változás átvezetése végett.
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Dudás Róbert: Több településen és a Heves Megyei Közgyűlés szintjén is működik a
települési értékek felmérése, értéktár összegyűjtése és a Települési Ertéktár Bizottság
felállítása. Javasolja, hogy nézzenek utána, hogy miként működik ez és helyi szinten is
célszerű leime felállítani ezt a bizottságot.
Jövő héten, pénteken vendégül látja Vona Gábort, várja a testület tagjait is az eseményre.
Bejelenti, hogy a temető kerítésének rendbetételét és tisztítását elkezdték.

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

K.m.f

~~óbert
polgármester

Biro S or
jkv. hit.

Hajdu Peter
jkv. hit.

jegyző


