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

Határozat száma Tárgya

61/2015. (XII. 22.) A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve

62/2015. (XII. 22.) Hulladékgazdálkodási szerződés megkötése a PEVIK Kfl-vel

63/2015. (XII. 22.) Az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása

64/2015. (XII. 22.) Központi orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás nyertesének meg
határozása

65/2015. (XII. 22.) Ajegyzőnő meghatalmazása a tárgyaláson való képviseletre

66/2015. (XII. 22.) A Csodaszarvas Óvoda nyári Zárva tartási rendjének meghatározása

67/2015. (XII. 22.) Vis maior támogatásra pályázat benyújtása (partfalomlás József A. u.)

Rendelet száma Tárgya

15/2015. (XII. 23.) Az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet ‘



Jegyzőkönyv

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 22.-én
16 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Kultúrotthon házasságkötő terme.

Jelen vannak: Dudás Róbert polgármester,
Hajdu Péter képviselő,
Lajtosné Lécz Erzsébet képviselő,
Répás Roland képviselő,
Dr. Jakab Dorottya jegyző.

Igazoltan hiányzik: Bíró Sándor alpolgármester.

Dudás Róbert polgármester:
Szeretettel és tisztelettel köszönti a képviselőket és a jegyző asszonyt.
Megállapítja, hogy a képviselők közül 3 tő Jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Hajdu Péter és Répás Roland képviselőket.

Indítványára a Képviselő-testület egyhangúlag — 4 igen szavazattal O nem és 0
tartózkodás mellett - jegyzőkönyv-hitelesítőnek Hajdu Péter és Répás Roland
képviselőket kijelölte.

Javaslatot tesz az ülés napirend lére. melyet a Kénviselő-testület egyhangúlag — 4 igen
szavazattaL O nem és O tartózkodás mellett elfogad:

1.! Az Önkormányzat 2016. évi munkaterve
Előadó: Polgármester

2.! A 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Polgármester, Jegyző

3.! Jövő évi szemétszállítási szerződés elfogadása
Előadó: Polgármester

4.! Az Onkormányzat közbeszerzési tervének módosítása
Előadó: Polgármester

5.! A központi orvosi ügyelettel kapcsolatos közbeszerzési eljárás nyertesének
meghatározása
Előadó: Polgármester

6.1 Egyebek

Napirendek

1.! Az Önkormányzat 2016. évi munkaterve
Előadó: Dudás Róbert polgármester
Előterjesztés: csatolva.
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Dudás Róbert: Ez csak egy tervezet, a törvényi minimum üléseket és a kötelezően
tárgyalandó feladatokat tartalmazza, ami mindig kiegészül az aktuális feladatokkal.

Lajtosné Lécz Erzsébet: A gyermekjóléti beszámolót jövőre február 28-ig el kell
fogadni.

Dudás Róbert: Erre való tekintettel Javasolja a közös testületi ülésidőpontját előrehozni
február 25-ére, hogy azon az ülésen meg tudják tárgyalni.

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

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2015. (XII. 22.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi
munkatervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

A Képviselő-testület üléseinek helye: Polgármesteri Hivatal
polgármesteri irodája.

A Képviselő-testület üléseinek ideje: 16 óra.

Február 02. 1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének részletes
(kedd) tárgyalása (I. forduló).

Felelős: polgármester, gazdálkodási előadó

Március 01. 1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása
(kedd) (II. forduló)

Felelős: polgármester, PB elnök
2. A mátraballai Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi

tevékenységről
Felelős: polgármester, egyesület elnöke

3. Az Onkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének
elfogadása
Felelős: polgármester.

Április 26. 1. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása,
(kedd) tartalék felosztása

Felelős: polgármester.
2. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtása

(zárszámadás)
Felelős: polgármester, PB elnöke
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Május 31. 1. Az önkormányzat 2015. évi gyermekvédelmi munkájának
(kedd) értékelése.

Felelős: jegyző
2. Tájékoztató a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről

Felelős: intézményvezető
3. Tájékoztató a község kulturális életéről (könyvtár,

nyugdíjas klub).
Felelős: könyvtári asszisztens

Szeptem- Napirend előtt: Beszámoló az előző ülés óta végzett
ber 29. munkáról
(kedd) 1. Az Onkormányzat 2016. évi I. féléves anyagi helyzetének

áttekintése
Felelős: polgármester.

November 1. Önkormányzat 2016. évi munkaterve
29. Felelős: polgármester.
(kedd) 2. A 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet

elfogadása.
Felelős: polgármester és jegyző

Mátraderecske - Mátraballa Községi Önkormányzatok
Közös Képviselő-testületi üléseinek 2016. évi

MIJNKATERVE

2016. február 25. (csütörtök) 16 óra Mátraderecske
Napirend: ..

1. Mátraderecskei Közös Onkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének
elfogadása
Előterjesztő: polgármesterek és jegyző.

2016. április 25. (hétfő) 16 óra Mátraballa
Napirend: ..

1. Mátraderecskei Közös Onkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadási
határozatának elfogadása.
Előterjesztő: polgármesterek és jegyző.
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2016. november 28. (hétfő) 16 óra Mátraballa
Napirend:
1. Beszámoló a Mátraderecskei Közös Onkormányzati Hivatal 2016. évi

munkájáról
Előterjesztő: jegyző.

2. Tájékoztató a közös fenntartású intézmények működéséről
Előterjesztő: háziorvos, védőnő, körzeti megbízott.

Falugyűlés
2016. május 31. (kedd) 17 óra Helyszín: Kultúrotthon nagyterme

Közmeghallgatás
2016. december 13. (kedd) 17 óra Helyszín: Kultúrotthon házasságkötő

terme

Határidő: Értelem szerint
Felelős: Polgármester.

2.’ A 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Dudás Róbert polgármester

Dr. Jakab Dorottya jegyző
Előterjesztés: csatolva.

Kérdés hozzászólás nem volt.

A Képviselő-testület egyhangú - 4 igen, O nem, és O tartózkodással — az alábbi
rendeletet alkotja:
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Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2015. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011 .évi
CXCV. törvény 25.~ (1) és (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Mátraballa
Községi Onkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról a következő rendeletet alkotja:

1. ~ (1) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazást ad a
polgármesternek arra, hogy a Mátraderecskei Közös Önkormányzati Hivatal Mátraballai
Kirendeltsége, illetve a költségvetési intézmények útján a 2016. évi költségvetési rendelet
hatályba lépéséig a hatályos jogszabályok és a 2015. december 31. napjáig elfogadott
megállapodások, valamint a Képviselő-testületnek a 2016. évi költségvetési rendelet
hatályba lépéséig meghozott döntései szerint — az Önkormányzatot megillető bevételeket
beszedje, kiadásokat teljesítse.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. évről áthúzódó
számlák kifizetéséről gondoskodjon.

2. ~ (1) Az önkormányzattal és intézményeivel köztisztviselői és közalkalmazotti
jogviszonyban álló alkalmazottai részére az átmeneti gazdálkodás időszakában
illetményemelésre kizárólag a köztisztviselők és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvények illetményrendszere szerinti esedékes (kötelező) illetmény-módosítási igényre
való tekintettel kerülhet sor (besorolási osztályban, besorolási fokozatban, fizetési
fokozatban való soros előrelépés). Ezen körön kívül illetmény-emelésre költségvetés
megállapításának időpontjáig nem kerülhet sor.
(2) Az önkormányzattal alkalmazásban álló közalkalmazottak és köztisztviselők részére az
átmeneti gazdálkodás időszakában a rendszeres illetmény-juttatáson és a rendszeres
jellegű illetményen felüli juttatáson (p1. havi étkezési hozzájárulás) kívül más jellegű
juttatás nem adható.

3. ~ Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített
kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni.

4. ~ E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba és a 2016. évi költségvetési rendelet
hatályba lépésével hatályát veszti.

Dudás Róbert sk. Dr. Jakab Dorottya sk.
polgármester jegyző
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3.’ A jövő évi szemétszállítási szerződés elfogadása
Előadó: Dudás Róbert polgármester
Előterjesztés: csatolva.

Dudás Róbert: December 31 -vel lejár a PEVIK-kel megkötött hufladékszállítási
szerződésük, amit véleménye szerint velük kössenek meg újabb 1 évre. Az árba nincs
beleszólásuk, mert hatósági áras.

Kérdés hozzászólás nem volt.

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

Mátraballa Közsé2i Önkormányzat Képviselő-
testületének 62/2015. (XII. 22.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyta az Onkormányzat és a PEVIK
Közüzemi ás Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (3250 Pétervására, Tiszti sor űt
29.) között létrejött, 2016. december 31-ig tartó,
határozott időre szóló hulladékgazdálkodási szerződést.

Határidő: Azonnal
Felelős: szerződés aláírásáért polgármester.

4./ Az Önkormányzat közbeszerzési tervének módosítása
Előadó: Dudás Róbert polgármester
Előterjesztés: csatolva.

Dr. Jakab Dorottya: Az Önkormányzat közbeszerzési tervét év elején el kell fogadni,
amit most a központi Orvosi ügyelet kapcsán módosítani szükséges.

A Képviselő-testület egyhangú - 4 igen, O nem, és O tartózkodással — az alábbi
határozatot hozta:
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Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 63/20 15. (XII.
22.) határozata

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. *-ában foglaltak és az
Onkormányzat hatályos közbeszerzési szabályzatának rendelkezései alapján a
4/2015. (111.09.) számú határozatával elfogadott 2015. évre vonatkozó éves
közbeszerzési tervét, a tervezett beszerzések körét az alábbiakra módosítja:

Aiánlatkérő:Mátraballa Községi Önkormányzat (3247 Mátraballa, Iskola a 5.)

Közbe- Irányadó Beszerzés Eljárás Közbeszerzés Közbeszerzés
szerzés eljárásrend jellege, CPV tervezett becsült becsült értéke
tárgya és kód kezdése értéke (Ft) (Ft)

tervezett NETTO BRUTTO
eljárási

típus
Központi Nemzeti Szolgáltatás 2015.
orvosi értékbatár megrende- IV. 89.805.944 114.053.549
ügyleti szerinti; a lés; negyed-
tevékenység Kbt. 122. 85121100-4 év
ellátása ~ szerinti

nyílt
eljárás

Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester.

5.1 Központi orvosi ügyelettel kapcsolatos közbeszerzési eljárás nyertesének meghatá
rozása
Előadó: Dudás Róbert polgármester
Előterjesztés: csatolva.

Dudás Róbert: Lezárult a közbeszerzés. A két jelölt közül a Farmavizit KR nyert, aki a
helyi orvosokkal oldja meg az ügyeletet. A feimtartóknak határozattal kell elfogadni a
közbeszerzés eredményét.

Lajtosné Lécz Erzsébet: Van-e benne olyan, amit a másik pályázó meg tud támadni?

Dudás Róbert: Nincs, akkor lenne, ha nem a Farmavizit nyert volna.

Dr. Jakab Dorottya: Mindkét értékelési szempont esetében a Farmavizit ajánlata volt a
jobb.

A Képviselő-testület egyhangú - 4 igen, O nem, és O tartózkodással — az alábbi
határozatot hozta:
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Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 64/2015. (XII. 22.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a „Központi orvosi ügyeleti tevékenység ellátása”
tárgyban indított, a hatályos közbeszerzési
jogszabályoknak megfelelően lebonyolított nyílt
közbeszerzési eljárás (ajánlati felhívás száma:
22515/2015.) során, annak eredményeként a Bíráló
Bizottság javaslata alapján az alábbi döntéseket hozza:
A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást
eredményesnek, a Reálmed KIt (1 13t Budapest,
Topolya u. 4-8.) és a Farmavizit Kft. (3327 Novaj,
Tardi út 14.) ajánlattevők ajánlatait pedig érvényesnek
nyilvánítja.
Az 1.) pontban foglaltak alapján a Képviselő-testület,
mint döntéshozó szerv (az ügyelet biztositásában részt
vevő másik 6 önkormányzat képviselő-testületével
összhangban) a közbeszerzési eljárás nyertesének a
Farmavizit Kit-t nyilvánítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a
jegyzőt és a pénzügyi ellenjegyzöt, hogy a
feladatellátási szerződést írja alá.

Felelős: polgármester, jegyző és pénzügyi ellenjegyző.
Határidő: értelem szerint.

6.! Egyebek

Dudás Róbert: Mátraderecske Önkormányzata közérdekű bejelentést tett a Közbeszerzési
Hatósághoz, mert közbeszerzésbe ütközőnek tartja a 2015.május 08.-án megkötött
jelenlegi megállapodást, amely alapján jelenleg az ügyelet működik. Továbbá álláspontja
szerint törvénysértő az, hogy a másik 6 önkormányzat kiegészítő hozzájárulást fizet az
ügyelet üzemeltetéséért. A tárgyalást december 23-ra tűzték ki és ezen lesz lehetőség arra,
hogy elmondják véleményüket. Mivel nem tud elmenni, meghatalmazza a jegyzőnőt, hogy
álláspontját tolmáesolja, képviselje a tárgyaláson.

A Képviselő-testület egyhangú - 4 igen, O nem, és O tartózkodással — az alábbi
határozatot hozta:
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Mátraballa Közsézi Önkormányzat Képviselő-
testületének 65/2015. (XII.22.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúlag aszerint dönt, hogy a Közbeszerzési
Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (1026
Budapest, Riadó utca 5.) által 2015. december 23.-án

órára kitűzött tárgyaláson Mátraballa Községi
Onkormányzatot Dudás Róbert polgármester helyett
Dr. Jakab Dorottya jegyző teljes jogkörrel képviselje.

Felelős: jegyző.
Határidő: értelem szerint.

Dudás Róbert: EMMI rendelet szerint az Önkormányzatnak meg kelt határoznia a
fenntartásában, működésében lévő intézmény nyári zárva tartási idejét. Az óvoda zárva
tartását a mellékelt határozati javaslat szerint javasolja.
Határozati javaslat mellékelve.

Répás Roland: Tudomása szerint, ha több szülő jelzi, hogy igényli az óvodát, akkor
nyitva kell tartani.

Lajtosné Lécz Erzsébet: A kistérségben fel fogja vetni, hogy hozzanak létre erre az időre
egy ügyeleti helyet, ahová lehetne hordani a gyerekeket.

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

Mátraballa Közs&i Önkormányzat Képviselő-
testületének 66/20 15. (XII. 22.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a nevelési — oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. ~ (7) bekezdése
alapján a fenntartásában és működtetésében lévő
Mátraballai Csodaszarvas Ovoda (székhelye: 3247
Mátraballa, Fő Út 71.) nyári zárva tartását 2016. évben a
július 1 8.-tól augusztus 12.-ig tartó időszakban
határozza meg.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy jelen
döntésről az óvoda vezetőjét értesítse.

Felelős: polgármester.
Határidő: értelem szerint.
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Dudás Róbert: A József A. utca 6. szám alatti partszakasszal kapcsolatban elmondja,
hogy a mai nap volt kint a Pince- és Partfal Bizottság, amely 2-es kategóriájú
támogatottságba sorolta a beadható vis maior pályázatukat. Ez azt jelenti, bogy 10 %-os
önerőt kell biztosítaniuk a pályázaton nyert összeg mellé. A pályázat beadásához
vállalkozó szükséges és előtte közbeszerzési eljárást keH elfolytatni.
A jegyzőnővel közösen megírják a pályázatot, de az önerő vállalásáról határozatot kell
hozniuk, hogy a következő évi költségvetésben biztosítsák rá a fedezetet.

Lajtosné Léez Erzsébet: Mennyi a beruházás teljes költségvetése?

Dudás Róbert: 27 M Ft, ennek 10 %-os önereje 2,7 m Ft. Beszélni fog az ingatlan
tulajdonosával, és kérni fogja, bogy járuljon hozzá a költségekhez.

Hajdu Péter: Mi lesz, ha a szomszédok is jelezni fogják a betonfal építésére az
igényüket?

Dudás Róbert: Beszélni fog a többi tulajdonossal, hogy ne külön adják be az igényüket,
hogy egyben tudjanak pályázni.

Lajtosné Lécz Erzsébet: A tulajdonost nem lehetne bevonni valamennyi összeggel, mert
ez az O ingatlanának az értékét emeli.

Hajdu Péter: Miért az Önkormányzatot terheli a teljes egészében az önerő?

Dudás Róbert: Mivel önkormányzati tulajdont veszélyeztet és csak az Önkormányzat
pályázhat a vis maior alapra, a magánszemély, akinek a tulajdonában van az ingatlan, az
erre az alapra nem pályázhat.

Lajtosné Lécz Erzsébet: Ha fizetni kellene 500 E Ft-os hozzájárulást, akkor nem biztos,
hogy a többi tulajdonos is kérné.

Hajdu Péter: A bajt abban látja, ha nyernek a pályázaton, a falat akkor is meg kell
építeni, ha a tulajdonos nem járul hozzá a költségekhez. Ezzel elindítanak egy lavinát.

A Képviselő-testület egyhangú - 4 igen, O nem, és O tartózkodással — az alábbi
határozatot hozta:
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Mátrabafla Községi Önkormányzat Kénviselő-testületének
67/2015. (XII.22.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúlag úgy határozott, hogy a vis major támogatás címen
pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. EBR
igénylésazonosító: 293664.
A káresemény megnevezése: a 3247 Mátraballa, József A. u. 6. és Fő
út 5. közötti telekhatáron bekövetkezett partfalomlás,
helye: 3247 Mátraballa, József A. u. 6. (hisz: 711) és a 3247
Mátrabafla, Fő út 85. (hisz: 2)
(pontos Cím dS helyrajzi szám(ok)).

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés 2015. év %

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 2.705.901 Ft 10

Biztosító kártérítése 0,00 Ft O

Egyéb forrás 0,00 Ft O

Vis major támogatási igény 24.353.100 Ft 90

Források összesen 27.059.001 Ft 100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett
összköltsége 27.059.001 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat
részben tudja biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseméirnyel érintett
vagyonelem a tulajdonát képezi.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Onkormányzat
biztosítással nem rendelkezik.
Az adott káreseményre biztosítási összeget az Önkormányzat nem
igényelt.
Az Önkormányzat más — a tulajdonában lévő — vagyontárggyal a
feladatát nem tudja ellátni.
A testület a saját forrás összegét ezen határozata alapján a 2016. évi
költségvetéséről szóló rendeletében biztosítani fogja, abba
betervezésre fog kerülni.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester.
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Az ülésnek több napirendje nem volt, a Polgármester azt bezárta.

K.m.f

Dudás Róbert . Jakab Dorotty~’
polgármester jegyző

jkv. hit.

Répás Roland
jkv. hit.


