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Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 16.-án
16 órai kezdettel tartott ülésén.

Határozat száma Tárgya

3012015. (VII. 16.) Országos Mentőszolgálat támogatási kérelmének elbírálása

31/2015. (VII. 16.) Bérleti szerződés jóváhagyása a Magyar Telekommal

32/2015. (VII. 16.) Recski központi orvosi ügyelet működtetésével kapcsolatos döntés

Rendelet száma Tárgya



Jegyzőkönyv

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 16.-án
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, melyet a Képviselő-testület egyhangú — 3 igen -

szavazattal elfogad:

1.! Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme
Előadó: Polgármester

2.! Bérleti szerződés kötése a Magyar Telekommal
Előadó: Polgármester

3.! Recski központi orvosi ügyelet múködtetésével kapcsolatos döntéshozatal
Előadó: Polgármester

4.! Egyebek

Napirend:

1.! Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme
Előadó: Polgármester
Előterjesztés: Csatolva

Dudás Róbert: Bevett szokás, hogy az alapítványok önkormányzatokat keresnek meg
támogatás kérése céljából. Nemes cél érdekében történt a megkeresés, és jó lerme ha
tudnának segíteni, de sajnos a költségvetést szem előtt tartva nem tudnak erre áldozni. A
napokban derült ki az is, hogy a legnagyobb iparűzési adót fizető vállalkozásnak majd 2 M
Ft-tal lett kevesebb az fizetendő adója, mint a befizetett adóelőlege, mely csökkenti az
iparűzési adó bevételt.
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Hajdu Péter: Javasolja burgonyanapkor egy dobozt kitenni, melyben adomány lehetne
gyűjteni az alapítványnak.

Dudás Róbert: Jó ötletnek tartja, értesíteni fogják az alapítványt, hogyjöjjenek cl a bur
gonyanapra, népszerűsítsék a mentőszolgálatot, és gyűjtsenek adományt.

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

Mátrabafla Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 30/2015. (VII. 16.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúlag Úgy dönt, bogy az Országos
Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelmét, amely
a recski mentőállomás mentőautóinak felszereltségének
javítására irányul, nem tudja támogatni az iparűzési
adóbevétel jelentős csökkenése miatt.
Azonban javasolja a kérelmező Alapítvány felé, bogy
az idei Burgonyanapon egy reklám sátor felállításával
adományokat gyűjtsenek.

Felelős: polgármester
Határidő: Ertelem szerint

2.! Bérleti szerződés jóváhagyása a Magyar Telekommal
Előadó: Polgármester
Előterjesztés: Csatolva

Dudás Róbert: A Magyar Telekom a hivatal épületének tetejére egy antennát szeretne
telepíteni. A megküldött bérleti szerződés 4.2. pontját javasolja módosítani Úgy, hogy a
bázisállomás területére történő bejutást csak munkaidőben tudják biztosítani.

Dr. Jakab Dorottya: A szerződés 3.1. pontját javasolja kiegészíteni azzal, hogy a bérleti
díjat mikortól kell fizetni. Mivel a szerződésben csak az éves díj szerepel, így rögzíteni
kell, hogy ebben az évben, ha a bérlet p1. augusztus 01 .-től kezdődne, akkor az éves bérleti
díj időarányos része a bérleti díj 2015. évre.

Dudás Róbert: Ha most elfogadják a bérleti szerződést, akkor telepíteni fogják az
antennát. Javasolja a szerzőst a két említett kiegészítéssel, az egyik a bejutást csak
munkaidőben tudják biztosítani, a másik, hogy az antenna telepítésének elkészültétől
számlázzák a bérleti díjat.

A Képviselő-testület egyhangú — 3 igen — szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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MátrabaHa Közsé2i Önkormányzat Képviselő-
testületének 31/2015. (VII. 16.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Magyar Telekom Nyrt.-vel kötendő bérleti szerződés
tervezetét az előterjesztésben kiküldött megállapodás
tervezethez képest az alábbi változtatásokkal hagyja
jóvá:
- a szerződésben rögzíteni szükséges, hogy ebben az

évben mikortól kezdődne a bérleti jogviszony és
ebben az esetben az éves bérleti díj időarányos
része jár;

- a bérleménybe történő bejutást az Önkormányzat
csak munkaidőben tudja biztosítani.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a jelen határozatról a Magyar Telekorn Nyit-t
értesítse.
Felelős: polgármester.
Határidő: értelem szerint.

3./ Recski központi orvosi ügyelet működtetésével kapcsolatos döntéshozatal
Előadó: Polgármester
Előterjesztés: Csatolva.

Dudás Róbert: A Farmavizit K~-vel kötött megállapodás július 31-vel lejár, a közbe
szerzési eljárás időigényes jellegére tekintettel, meg kell hosszabbítani újabb két hónappal
szeptember 30-ig, ugyanazzal a feltétellel, mint korábban.
Mátraballának nincs tartozása az ügyelet felé, de nem minden önkormányzatnál van ez
így, ami még problémát jelenthet.

Dr. Jakab Dorottya: Múlt hét péntekén 6 polgármester részvételével megtartott
tárgyaláson sikerült az addig nyitott kérdésekben közös nevezőre jutni’ Az előterjesztett
határozati javaslat ennek megfelelően készült el. Mivel Mátraderecske a gesztor a
pályáztatás során, így a megbeszélést követően az ügyeletben részt vevő mind a 7
település részére elkészítette a névre szóló határozati javaslatokat. Minden
önkormányzatnak ugyanezzel a szöveggel ment ki a határozati javaslat, csak értelem
szerően az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás más-más mindenkinél. Recsk
határozata másabb picit, mivel az ö tulajdonában van az ügyeletnek helyt adó épület.
Illetve a mátraderecskei határozat másabb picit, mivel Mátraderecske a gesztor.

A Képviselő-testület egyhangú — 3 igen — szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Mátraballa Közsé2i Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2015. (VII. 16.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő
testület) a recski központi orvosi ügyelet (melynek székhelye: 3245 Recsk, Kossuth L. u.
167.) további működtetése érdekében az alábbi döntéseket hozza:
1.) Az ügyelet ellátására Jelenleg érvényben lévő (2015. június 01.-től 2015. július 31.-ig

szóló) a Fam~avizit Kft.-vel kötött megállapodás 8. pontja szerinti közös nyilatkozat
(melyben a határozott idő lejárta megállapításra kerül és a jogviszony nem alakul át
határozatlan idejűvé) legkésőbb 2015. július 15. napjáig történő aláírására
felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert.

2.) A közbeszerzési eljárás időigényes jellegére tekintettel az ügyeletet jelenleg működtető
Farmavizit Kf’t. - vel újabb, határozott időre (2015. augusztus 01 .-től 2015. szeptember
30.-ig) szóló feladatellátási megállapodást kíván kötni. Ezen megállapodás tervezetét
az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal a Képviselő-testület elfogadja.

3.) 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) 5 év (azaz öt év) időtartamra
vonatkozó szolgáltatás megrendelése tárgyhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás
lebonyolítására, a szükséges közbeszerzési eljárás(ok) előkészítésére és teljes körű
lebonyolítására.

4.) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az 3.) pont szerinti megbízási szerződésben
a megbízási díj mindösszesen bruttó 200.000.- Ft, azaz bruttó Kettőszázezer 00/l 00
forint, melyből lakosságszám-arányosan Mátraballa Községi Onkormányzatot 13.902.-
Ft terheli. A Képviselő-testület vállalja, hogy Mátraballa Közégi Onkormányzat ezen
összeget Mátraderecske Községi Onkormányzat részére számla ellenében a
közbeszerzési eljárás jogerős lezárulta és a szolgáltatóval a közbeszerzési eljárás
alapján kötendő feladatellátási szerződés aláírása után megfizeti.

5.) A 3. pont szerinti 5 éves időtartam 2015. október 01.-től 2020. szeptember 30.-ig szóló
határozott időtartam.

6.) A Képviselő-testület a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a Bíráló Bizottságba az
alábbi személyeket választja meg: Holló Gézáné (Mátraderecskei Közös
Onkormányzati Hivatal pénzügyi csoportvezetője, Mátraderecske Községi
Önkormányzat pénzügyi ellenjegyzője), Dr. Kristofori György (Sirok község
háziorvosa), Dr. Járos László (ügyvéd, közbeszerzési tanácsadó) és Dr. Jakab Dorottya
(Mátraderecske és Mátraballa települések jegyzője).

7.) A Képviselő-testület aszerint dönt, hogy az alábbi 4 (azaz négy) céget kell a
közbeszerzési eljárás során meghívni ajánlattételre:
- Farmavizit Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (székhelye: 3327 Novaj,
Tardi út 14.)
- Agria - Ugyelet Egészségügyi Szolgáltató Kit (székhelye: 3300 Eger, Deák Ferenc u.
23.)
- Pétervására és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás (székhely: 3250
Pétervására, Szabadság tér 1.)
- Főnix-Cívis Egészségügyi Szolgáltató Kft.(székhelye: 1138 Budapest, Váci út 198.)



-5-

8.) A nyertes ajánlattevő kiválasztására vonatkozó döntést a Képviselő-testület a
közbeszerzési eljárás végén a Bíráló Bizottság javaslata alapján fogja meghozni,
egybehangzóan az ügyeletben részt vevő többi önkormányzat ugyanolyan tartalmú
képviselő-testületi határozatával.

9.) A Képviselő-testület felhatalmazza, illetve megbízza Mátraballa község polgármesterét
a közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatása érdekében az Onkormányzat nevében az
alábbiakra:
- az ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadására;
- a 3.) pont szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatása során felmerülő szükséges,

Onlcon~nányzat által meghozandó döntések meghozatalára.
10.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy a 9.) pont szerinti döntéseket Mátraballa község

polgármestere az ügyeletben résztvevő másik 6 település polgármesterével megtartott
közös megbeszélésen hozza meg, ahol a polgármestereket a szavazati jog a települések
lakosságszámával arányosan illeti meg. A lakosságszám tekintetében a Pétervásárai
Kistérség Többcélú Társulása által, a 2015. évi költségvetés tárgyaláskor leközölt
alábbi lakosságszám-adatokat kell alapul venni: Sírok esetében 1900 lakos, Recsk
esetében 2832 lakos, Bodony esetében 770 lakos, Parádsasvár esetében 469 lakos,
Parád esetében 2085 lakos, Mátraderecske esetében 1917 lakos, Mátraballa esetében
745 lakos.
Ezen közös döntéshozatalok során mind a hét településre érvényes döntés akkor
születik, ha a hét település összlakosságszámának legalább 50 % - a ± 1 fő
vonatkozásában azonos tartalmú döntés születik.

11.) A Képviselő-testület kijelenti, hogy a recski központi orvosi ügyelet 2015. évi
inűködtetéséhez szükséges összeg 82.700.- Ft/hó összegben a 2015. évi költségvetési
rendeletében rendelkezésre áll. A nyertes ajánlatnak megfelelő, az ügyelet
működtetéséhez szükséges, Mátraballa községre jutó összeget a 2016-2020. évi
költségvetésekben is biztosítani fogja a Képviselő-testület.

12.) A 2016-2020. évekre vonatkozó hozzájárulás biztosítása — az érintett önkormányzatok
egyetértésével — lakosságszám-arányosan történik a minden év elején meglévő
lakosságszám adatokból történő kiszámítással.

13.) A 11.) pontban leírt feltétel mellett, a Képviselő-testület a 2016-2020. közötti
időszakban csak a maximum az előző év inilációjával megegyező mértékű díjemelést
fogad cl. Azonban a fizetendő éves díj nem lehet alacsonyabb az előző évben fizetett
hozzájárulásnál.

14.) A Képviselő-testület a 22/2015. (VI.05.) számú képviselő-testületi határozatát
hatályon kívül helyezi.

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

2015. július 31.
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4.1 Egyebek

Dudás Róbert: Az Arany oldalak részéről megkeresték ás felajánlották az
Onkorrnányzatnak az abban való megjelentetését. Ugy gondolja, nem kell külön kiemelni
az Onkormányzatot az Arany oldalakban.

Hajdu Péter: Egyetért a polgármester véleményével.

Dudás Róbert: Meg történt-e már a Polgárőrség cégbírósági bejegyzése, hol tart az ügy?

Dr. Jakab Dorottya: Az elnökváltás megtörtént, az ülésről a jegyzőkönyv elkészült, a
papírok intézése folyamatban. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a súly és
sebességkorlátozó táblák a Képviselő-testület korábbi döntésnek megfelelően
megrendelésre kerültek.

Dudás Róbert: Tegnap temető ellenőrzést végeztek. Hiánypótlásra szólították fel az
Onkormányzatot. Térképet kell készíteni a parcellákról és nyilvántartást minden egyes
sírhelyről, ki nyugszik ott, anyja neve, születési éve stb. felsorolásban.

Hajdu Péter: Ezt képtelenség lesz megcsinálni.

Dudás Róbert: Ha megérkezik a jegyzőkönyv, akkor célszerű lenne megbízni egy ezzel
foglalkozó szakértő vállalkozást, ennek elkészítésével.
A szarvasos park területében több 100 tulajdonos van. Amikor egy benne lévő tulajdonos
elhalálozik, a pár m2-es területért minden esetben ki kell fizetniük a 6.600 Ft-os
ingatlanszolgáltatási díjat az Onkormányzat nevére történő bejegyzésért. Javasolja az ilyen
Önkormányzat által használt, és rendben tartott területeket összegyűjteni ás elbirtoklással
az Onkormányzatra íratni.
Bátonyterenyéről megkereste egy Úr, azzal, hogy a tulajdonában lévő 40.000 db-os
képeslap gyűjteményét adná az Onkormányzatnak, ha abból egy állandó kiállítást
nyitnának. Ennek anyagi vonzata kb. 1,2 M Ft lenne. Ugy gondolja, költségvetésük ezt
nem teszi lehetővé.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a templom kerítésének festése befejeződött. Az
Önkormányzat adta a festéket és a munkaerőt, valamint a templom körül rendszeresen
vágják a füvet. Ezért szerette volna, ha az egyházközösség is hozzájárul a kiadásokhoz, de
sajnos az egyház közösség néhány tagja részéről támadás érte a kezdeményezését.
Megkéri ajegyzőnőt, nézzen utána, régebbről van-e arra vonatkozóan megállapodás, hogy
az Onkormányzatnak kell vágni a füvet a templom körül.
Kérdi ajegyzőnőt, mi a helyzet Smolek Béla kérelmével kapcsolatban?

Dr. Jakab Dorottya: A kérelmet és annak mellékleteit elküldte Budapestre egy
jogásznak, akit kért, hogy segítsen annak megválaszolásában. Szerinte mindkét esetben
elévült már a követelés, mivel a vízvezeték kiépítése a 80-as években történt, a
gázvezetéket pedig az 1990-es évek közepén fektették le a településen. Mivel ezen
vezetékfektetések óta már eltelt több mint 5 (öt) év, így az igény elévült. A polgári jogban
ugyanis az általános elévülési idő 5 év.
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Az ülésnek több napirendje nem volt, a Polgármester azt ezárta.

K.m.f’.

~Róert
polgárme er jegyző

Bíró Sán or
jkv. hit.

Hajdu Péter
jkv. hit.


