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Készült: MátrabaJla Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember
03-án 17 órai kezdettel tartott ülésén.

Határozat száma Tárgya

34/2015. (IX. 03.) Központi orvosi ügyelet közbeszerzési eljárásának indításáról való
döntés, Eseti Közbeszerzési Szabályzat és Együttműködési
Megállapodás, valamint az Ajánlattételi felhívás és dokumentáció
tervezetének elfogadása.

35/2015. (IX. 03.) Bányász Nyugdíjas Szakszervezet Nádújfalusi Alapszen’ezete
kérelmének elbírálása

Rendelet száma Tárgya

9/2015. (IX.04.) Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletére,
valamint azok elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló
10/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása (gyermekek
részére alacsonyabb díj meghatározása)



Jegyzőkönyv

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 03.-án
17 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,
Répás Roland képviselő,
Dr. Jakab Dorottya jegyző’

Dudás Róbert polgármester:
Szeretettel és tisztelettel köszönti a képviselőket, és a jegyző asszonyt.
Megállapítja, hogy a képviselők teljes létszámban Jelen vannak, az ülés határozatképes, azt
megnyitja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnekjavasolja Lajtosné Lécz Erzsébet és Répás Roland képviselőket.

Indítványára a Képviselő-testület egyhangúlag — 5 igen szavazattal O nem és O
tartózkodás mellett - jegyzőkönyv-hitelesítőnek Lajtosné Lécz Erzsébet és Répás Roland
képviselőket kijelölte.

Javaslatot tesz az ülés napirend lére, melyet a Képviselő-testület e~vhan~úla~ — 5 igen
szavazattal. O nem és O tartózkodás mellett elfogad:
1.! Recski központi orvosi ügylet működtetésével kapcsolatos döntéshozatal

Előadó: Polgármester, Jegyző
2.! Bányász Nyugdíjas Szakszervezet Nádújfalusi Alapszervezetének kérelme

Előadó: Polgármester
3.! Szociális tűzifa igénylése

Előadó: Polgármester
4.! Egyebek

Napirendek

1.! Recski központi orvosi ügyelet működtetésével kapcsolatos döntéshozatal
Előadó: Dudás Róbert polgármester,

Dr. Jakab Dorottya jegyző
Előterjesztés: csatolva.

Dudás Róbert: A múlt héten, csütörtökön volt egy megbeszélés az orvosi ügyelet
közbeszerzési eljárását érintően, ahol a parádi polgármester ismertette a parádi képviselő
testület határozatát, amelyben teljesen elzárkóztak a közbeszerzéstől. Amennyiben nem
változtatnak a döntésükön, ki lesznek zárva, s a 6 önkormányzat fogja elindítani a
közbeszerzési eljárást. Ebben az esetben Parádnak egyedül kell gondoskodnia lakossága
hétvégi ügyeleti ellátásának megszervezéséről. Szeptember 30-ig el kell indítani a
közbeszerzési eljárást, mert ezen időpontot követően már törvénytelenül, a közbeszerzési
jogszabályokat sértve látják el a feladatot.
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A Bíráló Bizottság Személyi összetételében ott van jegyzőnő, mint jogász, egy siroki
pénzügyes és egy recski orvos, továbbá külső szakértőként Dr. Járos László ügyvéd,
közbeszerzési szakértő és a SOTE egyik tanszékének a vezetője, aki a szakmai terveket
fogja véleményezni.
Szeptember 15-ig minden testületnek el kell fogadnia az előterjesztett határozati
javaslatot, hogy az anyagban szereplő határidőket tartani lehessen. Amennyiben később jut
a 7 önkormányzat közös nevezőre, akkor időben a tervezettekhez képest csúszni fognak.
A közbeszerzési eljárás során felmerülő költség, az ügyvédi díj, a közbeszerzési eljárással
kapcsolatban felmerülő közzétételi, ellenőrzési és egyéb kapcsolódó díjak.

Hajdu Péter: Jónak látja polgántester Úr a közbeszerzési értekezleten elfogadottakat?

Dudás Róbert: Remélhetőleg a másik 6 önkormányzat is elfogadja a megbeszélésen
elhangzottak alapján kidolgozott határozati javaslatot, eseti közbeszerzési szabályzatot és
együttműködési megállapodást, továbbá az ajánlattételi felhívást és dokumentációt.

A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 34/2015. (IX. 03.)
határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat 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.) A Képviselő-testület Mátraballa község 6 másik településsel (Recsk, Mátraderecske,
Parád, Parádsasvár, Sirok, Bodony) közös központi orvosi ügyeleti tevékenység ellátása
érdekében nemzeti, nyílt 5 év (azaz öt év) időtartamra vonatkozó szolgáltatás
megrendelése tárgyhoz közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el.

2.) A Képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 21. ~ (3) bekezdése
alapján meghatalmazza Mátraderecske Községi Onkormányzatot (székhely: 3246
Mátraderecske, Hősök tere 12.), hogy a közbeszerzési eljárást Mátraballa község nevében
és képviseletében eljárva lefolytassa.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Mátraderecske Községi Önkormányzatot (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 a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan az „eseti Közbeszerzési
Szabályzat és Együttműködési Megállapodás” tervezetét az előterjesztés szerinti
változatlan tartalommal elfogadja.
5.) A Képviselő-testület a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a „Központi orvosi
ügyeleti tevékenység ellátása” című Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tervezetét az
előterjesztés szerinti változatlan tartalommal elfogadja.
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6.) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az Ajánlattételi felhívás és dokumentáció —

annak mind a 7 önkormányzat általi elfogadását követően — megküldésre kerül a
Közbeszerzési Hatóság Ellenőrzési Osztálya részére. Amennyiben ezen ellenőrzés
eredményeként a már elfogadott Ajánlattételi felhívás és dokurnentációban változtatni
szükséges, akkor arra az esetre a Közbeszerzési Hatóság Ellenőrzési Osztálya által javasolt
változtatásokat a Képviselő-testület jóváhagyja.
‘7.) Egyidejűleg az ügyelet ellátására jelenleg érvényes, határozatlan időre szóló működési
engedéllyel rendelkező Farmavizit Kft.-vel Recsken 2015. május 08.-án kötött
megállapodást a Képviselő-testület felmondja. A felmondási idő 30 nap. A felmondási idő
2015. október 02.-én kezdődik és 2015. október 31.-ig tart.
8.) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 3.) pont szerinti megbízási szerződésben
a megbízási díj mindösszesen bruttó 280.000.- Ft, azaz bruttó Kettőszáznyolcvanezer
00/100 forint, melyből lakosságszám-arányosan Mátraballa Községi Onkormányzatot
18.798.- Ft terheli. A Képviselő-testület vállalja, hogy Mátraballa Községi 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. A Képviselő-testület tudomásul
veszi, illetve vállalja, hogy a közbeszerzési eljárás során az ügyvédi díjazáson túl
felmerülő ellenőrzési, közzétételi ~•és egyéb díjakat lakosságszám-arányosan viseli és
azokat Mátraderecske Községi Onkormányzat részére számla ellenében megfizeti.
Megfizeti továbbá szintén számla ellenében lakosságszám-arányosan Mátraderecske
Községi Önkormányzat részére az ügyvéd személyes jelenlétét igénylő esetekben a
személyes jelenléttel kapcsolatban felmerülő és eddig felmerült költséget.
9.) Az 1.) pont szerinti 5 éves időtartam az közbeszerzési eljárás eredményétől fUggően
várhatóan 2015. november 01 .-től 2020. október 31.-ig szóló határozott időtartam.
10.) A Képviselő-testület a 22/2015. (VI.05.) és 32/2015.(VIl.l6.) számú képviselő
testületi határozatait hatályon kívül helyezi.

Felelős: polgármester. ..

Határidő: a határozat megküldése Mátraderecske Községi Onkormányzat részére 2015.
szeptember 15.

2.1 Bányász Nyugdíjas Szakszervezet Nádújfalusi Alapszervezetének kérelme
Előadó: Dudás Róbert polgármester
Kérelem: csatolva.

Dudás Róbert: Kis Sándor Mátraballa, Rózsadomb u. 16. szám alatti lakos, a Bányász
Nyugdíjas Szakszervezet Nádújfalusi Alapszervezetének bizalmija azzal a kéréssel fordult
a Képviselő-testülethez, hogy anyagi támogatást kérjen az alapszervezet működéséhez.
10-20 fő közötti a mátraballai tagok száma. Rendezvényeik kiadását tagdíjakból és
támogatásokból fedezik. Az elmúlt évben is kértek és kaptak is támogatást. A maga
részéről 10.000 Ft támogatást javasol adni.

Hajdu Péter: Javasolja, támogassák az alapszervezetet a fenti összeggel.
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A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 35/20 15. (IX. 03.) határozata

Mátraballa, Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete 10.000 Ft összegű támogatással járul hozzá
a Bányász Nyugdíjas Szakszervezet Nádújfalusi
Alapszervezetének működéséhez.
A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy
az összeg kifizetéséről gondoskodjon Kis Sándor
bizalmi részére. ..

Az összeg fedezete az Onkormányzat 2015. évi
tartalékalapj a.

Határidő: Értelem szerint
Felelős: Polgármester.

3.! Szociális tűzifa igénylésével kapcsolatos pályázat benyújtása
Előadó: Dudás Róbert polgármester

Dr. Jakab Dorottya: Pályázati felhívást jelentetett meg a Belügyminisztérium, melyben
az Onkormányzat 20 m3 fát vagy 60 mázsa szenet igényelhetne. Ezt azok között lehethe
szétosztani, akik a pályázati felhívás keretei között megalkotott rendeletben szereplő
jogosultsági feltételeknek megfelelnek. (Pályázati felhívás ás árajánlat csatolva!) Egy
szenet forgalmazó cég ingyen szállítaná ki a szemet, mázsánként becsomagolva. Az önerő
kb. 40.000.- Ft leime.

Bíró Sándor: A tűzifajár, adható, vagy igényelhető?

Dudás Róbert: Attól tUgg, meimyit kapnak.

Répás Roland: A 10 fő, 10 családra vonatkozik?

Dr. Jakab Dorottya: Igen. De ez a 10 fő család csak az igényelhető memiyiséget
befolyásolja’ Az, hogy meimyit kapunk, nem lehet megbecsülni, ezt tapasztalatból
mondja.

Bíró Sándor: Van-e az Önkormányzatnak mérlegelési lehetősége, hogy kinek ad és kinek
nem? Gondol arra, hogy az a közmunkás, aki jó munkát végez, kapjon ás aki nem
dolgozik megfelelően, ne kapjon.

Dudás Róbert: Jó lerme tudni, kik azok, akik a pályázati kereteknek megfelelnek.
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Dr. Jakab Dorottya: Gyakorlatilag az a kör, akik a közfoglalkoztatásban benne vannak.
Egészen pontosan, akik a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására vagy idős
korúak járadékára jogosultak. Ezen a körön kívül biztos vannak olyanok, akik bár nem
felelnek meg a pályázati kereteknek, de mégis rászorulnak.

Dudás Róbert: Javasolja, nézzék meg a névsort, és utána, ha több információjuk lesz,
visszatérnek a témára.

4.! Egyebek

Bíró Sándor: Örömmel veszi, hogy a testületi ülések színhelye Újra a Icultúrotthon.
Megköszöni a Burgonyanap szervezőinek és a lebonyolításban részt vevőknek a munkáját.
Reméli, a facebookon a faluról feltett videónak lesz folytatása.
Nem érti, hogy az iskola részéről miért nem vettek részt Úgy a munkában, mint korábban.
Kérdi képviselő társát, a turista útvonalból látnak-e valamit?
Az állomásnál a patak fölött átívelő híd stabilitása meggyengült, valamint a patakból 2
elemet kimosott a víz.
A hangos bemondóban elmondott hirdetményt nem lehet hallani.
Az egyháztanáccsal hogyan oldódott meg a templom körüli kerítés festésének ügye?
A bátonyterenyei képeslapgyűjtő őt is megkereste, javasolja a Balla bútort megkérdezni,
nem tudna-e támogatást adni a kiállításhoz.
Kéri, hogy készítsen a hivatal egy pontos listát az eladó lakásokról, hogy annak, aki
ingatlant akar vásárolni a községben, tudjanak róla felvilágosítást, egy friss listát adni.

Dudás Róbert:Valóban szükség van egy aktuális eladó házak listára, a hivatal meg fogja
csinálni.
A képeslap múzeumról — 20.000 db-ból álló főként Nógrád megyét ábrázoló
képeslapokról van szó, melyet kiállitásra kínált fel a bátonyterenyei tulajdonosa.
Bátonyterenyének sem kellett. Sajnos sem helyük, sem 1,2 M Ft szabad pénzük nincs erre
a célra.
Az Egyháztanács 5.000.- Ft-tal járult hozzá a festés költségeihez. Elmegy majd az
Egyháztanács következő ülésére, ahol a további, templom körüli kisebb felújítások és
karbantartások ügyében szeretne egyeztetéseket folytatni.
A hangos hirdető rendszer sajnos nagyon elavult, a javítására nem érdemes egy forintot
sem költeniük. Rosszak és kiszakadozottak a vezetékek.
A hidat és a 2 elemet helyre fogják hozni.
Igaz, hogy Edina üdülni volt azon a héten, de neki is furcsa volt, hogy a pedagógusok,
nem vettek részt Úgy a burgonyanap szervezésében, mint korábban.
Igen, a faluról és a Burgonyanapról készült videóknak lesz folytatása.
A boltok jelezték, hogy a községben kenyeret, zöldséget áruló mozgóárusok miatt bevétel
kiesésük van. De az idős embereknek nagyon jó, hogy a legszükségesebb élelmiszereket
házuk előtt vehetik meg. Régebben volt helypénz, kérdi szedjenek-e tőlük?

Répás Roland: Bükkszéken a falutáblánál van egy tábla, ahol feltüntetésre kerül a
közterület használati díjak mértéke.
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Dudás Róbert: Javasolja, nézzék meg, hogy máshol hogyan működik ez, miként szedik
be a közterület használati díjakat és azok mértéke mekkora.
A vendégház bérleti díjának változtatását javasolja az alábbiak szerint:
- 6 éves korig ingyenes lenne, nem kellene fizeti,
- 6-14 éves kor között az 50%-ot,
- 14 év fölött pedig a 100 %-os díjat.
A közkifolyók után is éves szinten nagyon magas összeget fizetnek. Egy közkifolyó után
negyedévente átalányban 23 E Ft-ot, ami a 4 kút után éves szinten közel 400 E Ft.
Szavazásra bocsájtja a lakásrendelet előbbiek szerinti módosítási javaslatát.
Kéri a képviselőket, hogy aki a vendégház bérleti díjának változtatására tett javaslattal
egyetért, az kézfelnyájtással szavazzon!

A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, O nem és 0 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa Közsé2i Önkormányzat Képviselőtestületének
9/2015. (IX.043 önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helvisé2ek bérletére,
valamint azok e1ide~enítésére vonatkozó eaves szabályokról szóló

10/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. *-ának 1. pontjában kapott felhatalmazás és a
lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 2. számú melléklete alapján az
önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint azok
elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 10/2014. (XI.27.) önkormányzati
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. ~ Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint azok
elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 10/2014. (XI.27.) önkormányzati
rendeletének (továbbiakban: Rendelet) I. mellékletének 2.) pontja az alábbi d) ponttal
egészül ki:
„d) Az a) és b) szerint fizetendő díj esetében a 6 éves kor alatti gyermek számára a térítési
díj 100 %-át, a 6 életévüket elért gyermek számára 14 éves koruk betöltéséig a díj 50 %-át
kedvezményként kell biztosítani.”

2. ~ A Rendelet I. melléklete az alábbi, e) ponttal egészül ki:
„e) A 3247 Mátraballa, Fő u. 85. szám alatti Kultúrotthon bérleti díja 2.500.- Ft/óra.”

3. ~ A Rendelet 1. - a és 2. ~ - a 2015. október 01.-én lép hatályba.

Dudás Róbert sk. Dr. Jakab Dorottya sk.
polgármester jegyző
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Bíró Sándor: Kérdi nem lehetne-e minden közkifolyóra órát szereltetni és nem á a an
fizetni?

Dudás Róbert: Utáx~a fognak járni, hogyan lehetne a költségeket csökkenteni.

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

K.m.f.

~sbert p j Dorottya
polgá ester jegyző

Lajtosné Lécz Erzsébet
jkv. hit.

Répás Roland
jkv. hit.


