JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október
29.-én 16 órai kezdettel tartott ülésén.

Határozat száma

Tárgya

53/2015. (X.29.)

Belső ellenőrzési feladat 2016. éwe vonatkozó ellátására vállalkozói
szerződés elfogadása

54/2015. (X.29.)

A családsegítői és gyermekjóléti feladatok 2016. január 01.-től
történő ellátásával kapcsolatos döntés

Rendelet száma

Tárgya

Jegyzőkönyv

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29.-én
16 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Kultúrotthon házasságkötő terme.

Jelen vannak: Dudás Róbert
Bíró Sándor
Hajdu Péter
Lajtosné Lécz Erzsébet
Répás Roland
Dr. Jakab Dorottya

polgármester,
alpolgármester
képviselő,
képviselő,
képviselő,
jegyző.

Dudás Róbert polgármester:
Szeretettel és tisztelettel köszönti a képviselőket és a jegyző asszonyt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület teljes létszámban, 5 fővel jelen van, az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Lajtosné Léez 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 napirendjére, melyet a Képviselő-testület eavhangúlaE
szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett elfogad:

—

5 igen

1.! Tájékoztató a belső ellenőrzéssel kapcsolatos aktuális helyzetről
Előadó: Polgármester
2.1 Tájékoztató a drón használat szabályairól
Előadó: Polgármester
3.! Családsegítő és gyermekjóléti kötelező önkormányzati feladatok 2016. január Ol-től
történő ellátása
Előadó: Polgármester
4.! Egyebek
—

Napirendek
1.! Tájékoztató a belső ellenőrzéssel kapcsolatos aktuális helyzetről
Előadó: Dudás Róbert polgármester

-2Dudás Róbert: Két héttel ezelőtt a kistérségi ülésen többek között a belső ellenőrzésről is
tárgyaltak. A 20 településből 11-en látják cl a kistérség keretein belül, a többiek másként
látják cl. Mátraballa Inczédy Kovács Krisztina egyéni vállalkozóval kötött szerződést,
meg fogja vele beszélni az ellenőrzést, mert az idén még nem volt. Jövőre a Többcélú
Kistérségi Társulásnál a jelenleg GYES-en lévő kolléganő visszatér dolgozni szeptember
tájékán, s akkor meglátják, hogy kedvezőbb lesz-e újra a társulás keretein belül ellátni ezt
a feladatot. Eppen emiatt javasolja, hogy a jelenlegi egyéni vállalkozóval a 2016. évre
kössenek 1 éves, határozott idejű szerződést.
—

Lajtosné Lécz Erzsébet: Ebben az évben kellett volna ellenőrizni?
Dudás Róbert: Igen, a szociális étkeztetést kell idén ellenőriznie. Kérdi, esetleg van
valakinek más javaslata az ellenőrzés témájára vonatkozóan?
Fentiek alapján szavazásra bocsátja a vállalkozói szerződés tervezetét, amely a 2016. évre
vonatkozna.
Más javaslat nem volt.
A Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, O nem és O tartózkodás
ellenében az alábbi határozatot hozza:
—

—
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Képviselő-

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
belső ellenőrzési kötelező feladat ellátásával kapcsolatos
és 2016. évre vonatkozó vállalkozói szerződés tervezetét
az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a
jegyzőt és a pénzügyi ellenjegyzőt a szerződés aláírására.
A Képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy 2015. évben
a belső ellenőrzés az alábbi területet ellenőrizze:
Személyes gondoskodás körében nyújtott ellátás (szociális
étkeztetés) ellenőrzése.
Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi ellenjegyző.
Határidő: 2015. december 31.

2.! Tájékoztató a drón használat szabályairól
Előadó: Dudás Róbert polgármester
Előterjesztés: csatolva.
—

Dudás Róbert: A drónok használatának kérdése jelenleg külön jogszabályban nincs
leszabályozva.

-3Dr. Jakab Dorottya: A jelenlegi jogszabályi keretek között lehetséges út van azok
számára, akik a drónok használatát sérelmesnek tartják: az egyik a birtokvédelmi út, a
másik lehetőség, hogy a panaszos a személyes adatok megsértésére hivatkozással
bírósághoz fordul jogorvoslatért.

3.! Családsegítő és gyermekjóléti kötelező önkormányzati feladatok 2016. 01.01-től
történő ellátása
Előadó: Dudás Róbert polgármester
Előterjesztés: csatolva.
Dudás Róbert: A családsegítő és gyermekjóléti feladatokat is társulás formájában látják
el. 2015. október 31.-ig határozni kell arról, illetve felül kell vizsgálnia a testületnek, hogy
2016. január 01 .-től milyen szervezeti keretek között kívánja ezt a feladatot ellátni. A
nagyobb települések, mint például Recsk, Parád és Sirok, kiléptek a társulásból. Ugy látja,
bogy Mátraballának benne kell maradni a társulásban és Mátraderecske is osztja ezt a
véleményét. Erről a mátraderecskei polgármester kollégájával egyeztetett, Mátraderecskén
is ugyanez lesz az előterjesztés a testületi ülésre.
Hajdu Péter: Kérdezi Lajtosné Lécz Erzsébet képviselő társát, aki egyben a többcélú
társulás által fenntartott Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ intézmény
vezetője, ő hogyan látja ezt a dolgot?
Lajtosné Lécz Erzsébet: Véleménye szerint mindenképpen benne kell maradni a
társulásban, Így jobban fognak járni. Javul a finanszírozás is, illetve lesznek olyan
gyermekjóléti és családsegítői feladatok, amelyeket csak a járásszékhely szerinti
családsegítő- és gyermekjóléti intézmény láthat el, még azokra a településekre is
kiterjedően, akik megtartják saját intézményüket.
Dr. Jakab Dorottya jegyző: Az előterjesztésként kiküldött tájékoztató levelet az Emberi
Erőforrások Minisztériumától kapták. Ez a 3 oldalas anyag elég részletesen és
közérthetően foglalja Össze a témával, illetve a gyermekjóléti központok kialakításával
kapcsolatos aktuális és legfontosabb tudni valókat.
Dudás Róbert: Aki az előterjesztésben foglaltak alapján egyetért azzal, hogy 2016. január
01 .-től továbbra is a jelenlegi szervezeti keretek között lássák cl a családsegítői és
gyermekjóléti feladatokat, az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Más javaslat nem volt.
A Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás
ellenében az alábbi határozatot hozza:
—

—
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Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
felülvizsgálta a családsegítés, illetve a gyermekjóléti
szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti
kereteit és az ezen feladatok biztosítására kötött
szerződéseket és megállapodásokat.
Fentiek alapján aszerint dönt, bogy a jelenlegi intézményi
kereteknek megfelelően kívánja 2016. január 01 .-től
továbbra is ellátni ezen feladatokat.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzőt a fenti felülvizsgálat és döntés végrehajtása
érdekében a szükséges intézkedések megtételére és
dokumentumok aláírására.
Felelős: polgármester, jegyző.
Határidő: 2015. november 20. a Többcélú Társulás
értesítésére.
4.! Egyebek
Dudás Róbert: Az orvosi ügyelettel kapcsolatban elmondja, hogy Mátraderecske a
Közbeszerzési Hatósághoz fordult arra vonatkozóan, bogy jogos-e, miszerint az
önkormányzatok fizetnek az orvosi ügyelet ellátásáért kiegészítő hozzájárulást.
Mátraderecske továbbra sem fizeti a rá eső kiegészítő hozzájárulást. Várják a Hatóság
döntését, válaszát. Most indul a közbeszerzés és reméli, hogy ez nem fogja befolyásolni az
orvosi ügyelet ellátását.
A pályázatokat illetően az alábbiakról szeretné tájékoztatni a képviselőket: a Megyei
Közgyűlés és a LEADER Egyesület felé egyeztetett a mátraballai projekteket érintően.
Várhatóan 2015. november 30.-án kerülnek kiírásra a Megyei Fejlesztési Terv, rövidebb
nevén TOP-os pályázatok. Bízik benne, hogy minél több projektre be fogják tudni adni a
pályázatot és minél magasabb lesz a támogatási arány, mert akkor kevesebb önerőre lenne
szükség.
A Polgárőrség el van maradva a pétervásárai LEADER Egyesület felé fizetendő 12 e Ft-os
tagdíjjal, melyet mindenképpen rendezni kell, nehogy pályázatokról emiatt lemaradjon.
A nemrég megalakult civil szervezetnek (Csodaszarvas Egyesület Mátraballáért) is be kell
lépnie, illetve célszerű belépnie a helyi LEADER Egyesületbe, hogy igénybe tudják venni
a pályázati lehetőségeket, mely még az egyházaknak is biztosít lehetőségeket. Sok esetben
célszerű a civil egyesületnek, illetve az Egyháznak pályázni, mivel ők AFA körön
kívüliek, így ténylegesen 100 %-ra pályázhatnak. Míg egy önkormányzat, ha pályázik, a
nettó költség 100 %-ára pályázhat, s az AFA összegét önerőként mellé kell tennie.
Az ÖNHIKI-s pályázat már régen beadásra került, de döntés még nincs benne (tavaly
december közepén volt). Rövidesen találkozik az államtitkár úrral és ezt is fel fogja vetni.
Fontos, hogy kapjanak támogatást, mert különben nem fogják tudni visszafizetni a
folyószámla-hitelt. Reméli, hogy így év végére 0-ra tudják hrttatni.
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további iparűzési adóbevételt jelentene a községnek.
Elkezdődött a hangos hirdető rendszer felújítása. Megköszöni Répás Rolandnak és
édesapjának, valamint Hajdú Péternek az ezzel kapcsolatos eddigi munkájukat. Még több
ingatlanon beleérnek a vezetékbe a fák, ezeket a helyeket levélben fogják értesíteni a
gallyazásról.
A temetőben több helyen felvetődött a fakivágás kérdése: a Szatmári József ingatlana
fölött behajló fáké, valamint a temető kapunál lévő nagy fenyőfáké. Kérdi Répás Roland
képviselőt, meg tudják-e ezt is csinálni úgy, mint a hivatal udvarán lévő nagy nyárfa
kivágását.
Répás Roland: Meg kell néznie és utána tud nyilatkozni, hogy meg tudják-e csinálni,
vagy szakemberekkel kell kivágatni.
Dudás Róbert: A temetőben a kerítés elkészült a sűrű bokros részig. A bozótos kiirtása
után látják meg, hogy kell-e tovább keríteni. Az anyagköltsége 100 e Ft-os tétel volt, de
azóta nem jelezték, hogy a vadak megették volna a sírokról a virágot.
A dohánybolt mögötti ingatlan eladásra került. A szolgalmi jog átjegyzése megtörtént, de
a kapu áthelyezését még meg kell oldaniuk. A meglévő régi kaput tennék át oldalra, a
helyét pedig dróttal kerítenék le.
Többen jelezték, hogy ebben az évben nem lett kitisztítva a patakmeder. Valószínű, hogy
az idén már nem tudják megcsinálni és jövő tavaszra marad. Ugy látja, bogy nem annyira
rossz az állapota, hogy a télen, illetve majd tavasszal a víz lefolyásában problémát
jelentene.
Megyei szinten megalakult már az értéktár Bizottság. Több településen pedig
megalakultak a helyi értéktárak. Szeretné, ha a következő ülésen meg tudnák alakítani a
helyi értéktárral kapcsolatos bizottságot. Megkéri alpolgármester urat, hogy vegye kezébe
az ügyet, keressen maga mellé olyan embereket, akiket érdekel a hagyományőrzés és a
helyi értékek összegyűjtése.
A közmunkásokkal kapcsolatban elmondja, hogy sajnos Tóth Imre nem tudja irányítani
őket, nem hallgatnak rá. Kéri a testületi tagokat, hogy legyenek partnerei abban, hogy ha
idejük engedi, nézzenek rá a közmunkásokra. Gondolkodott azon, hogy blokkoló rendszert
kellene bevezetni, és blokkolniuk kellene reggel a munkába álláskor, ebédre való
elmenetelkor és visszaérkezéskor, valamint a munkaidő végét, mert legtöbbször már
délután 3 órakor hazamennek.
Hajdu Péter: Véleménye szerint az is probléma, hogy a hivatal gépeivel munkaidőben
maszekolnak.
Dudás Róbert: Tájékoztatja a képviselőket, hogy november 13-án délután az óvoda és
iskola szülői munkaközössége szervezésében a kultúrház udvarán Márton napi rendezvény
lesz.
December 5-én a Corvinus Egyetem hallgatói prezentációt tartanak. Ennek keretében lesz
a csendőr kiállítás megnyitója.
December 10-én Sirokban kerül megrendezésre a Luca nap, melyre várja a képviselőket.
A falugyűlést az utolsó testületi ülés után javasolná megtartani.
A Falusi Karácsony időpontját december 19-re tervezték, valamint év végén egy vacsorát
szeretne a képviselőknek.
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Bíró Sándor: Meghatározták, hogy meimyit kell fizetni a községben árusítóknak.
Véleménye szerint, a falu végén táblán kellene jelezni, hogy a hivatalban kell jelentkezni.
Répás Roland: Az egyik községtábla alatt látta a következő feliratot: A közterületen
történő árusítás községünkben engedélyhez kötött. Javasolja itt is kitem~i ezt a táblát.
Hajdu Péter: A kenyeret áruló rnozgóárus sokalija a fizetendő díjat, azt mondta, hogy
máshol egész évre fizet 27 e Ft-ot.
Lajtosné Lécz Erzsébet: Javasolja, adjanak kedvezményt annak, aki egész évre előre
kifizeti a díjat.
Dudás Róbert: Véleménye szerint, ha rendszeres árusról van szó, mondani kell neki,
hogy keresse fel a polgármesteri hivatalt.
Elmondja a képviselőknek, hogy a Polgárőrség pályázaton nyert egy Suzuki terepjáró
autót.
Bíró Sándor: A honlap készítése hol tart?
Dudás Róbert: A honlap elkészült, bár van még rajta egy pár elmaradás. A jövő héten
mennek be a készítőkhöz, akik megmutatják, hogyan kell kezelni és attól kezdve az adatok
feltöltése helyben történik.
Répás Roland: A hangos hirdető rendszer javítása a továbbiakban anyagigényes lesz.
Vezetéket kell pótolni és kapcsolószekrényt kell készíteni. Megpróbálják minimális
összegből kihozni, de mindenképpen pénzbe fog kerülni.
Dudás Róbert: Kéri, hogy mérjék fel az anyagköltséget, mert ahol hiányzik a vezeték, ott
pótolni kell.
Répás Roland: A gond akkor lesz, ha pótolják a vezetékeket és a hangszórók hibája miatt
nem fog működni. Ezért azt javasolja, hogy a következő lépés a hangszórók próbája
legyen.
Dudás Róbert: Ha a hangpróba sikeres lesz, majd döntenek a továbbiakról.
Smolek Béla ügyével kapcsolatban elmondja, hogy az ügyvéd tájékoztatása szerint
Smolekék követelése jogos. A gázvezeték kiépítése megtörtént Smolek Béla ingatlanához,
de a TIGAZ a rákötést nem engedélyezte, mert nem volt meg a védőtávolság az ingatlanok
között. Megoldás a légvezetéken történő kivezetés lehetett volna, mely nem szerepelt az
1993-as tervekben, ezért nem valósult meg az ingatlan hálózatra való rákötése.
A kivitelező kiásta a nyomvonalat, a vezetéket is lefektették, de a TIGAZ nem
engedélyezte a rákötést végül.
Répás Roland: Beszélt Bíró Jánossal, aki a 90-es évek elején volt a falu polgármestere. Ő
elmondta, hogy a vízbekötésnek a feltétele az lett volna, hogyvízóra aknát kell készíteni.
Ha Smolek Béla megcsináltatta volna a vízóra aknát, akkor az ERV rákötött volna.
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mi a hivatalos rend a rákötésnél, és ezek birtokában Újra beszélni egy ügyvéddel.

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

~sRófl
polgármester
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Lcca.
Lajtosné Lécz Erzsébet
jkv. hit.

Répás Roland
jkv. hit.

jegyző

