
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember
15.-én 16,30 órai kezdettel tartott ülésén.

22/2016. (IX.15.)

23/2016. (IX.15.)

Határozat száma Tárgya

24/2016. (IX.15.)

Szociális célú tüzelőanyag pályázat benyújtásáról való döntés

ASP csatlakozás kapcsán hozzájárulás, hogy Mátraderecske Községi
Onkormányzat benyújtsa a KÖFOP- 1.2.1 -VEKOP- 16. jelű intézkedésre
a pályázatot

2017-2031. évek Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása (csatorna
hálózat üzemeltetése)

Rendelet száma Tárgya

7/2016. (IX. 16.) 1 1/20 13’ (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítása (a közterület
ülmforgatási célú igénybevételéről



J e g y z Ő k ö n y v

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 15.-én
16,30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Kultúrotthon házasságkötő terme.

Jelen Dudás Róbert polgármester,
vannak:

Bíró Sándor alpo1gánr~ester,
Hajdu Péter képviselő,
Lajtosné Lécz Erzsébet képviselő,
Répás Roland képviselő,
Dr. Jakab Dorottya Jegyző.

Dudás Róbert polgármester:
Köszönti a képviselőket, ajegyzőnőt és a meghívott vendéget.
Megállapítja, hogy a képviselők teljes létszámban jelen vannak, az ülés határozatképes, azt
megnyitja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Lajtosné Lécz Erzsébet és Hajdu Péter képviselőket.

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

Javaslatot tesz az ülés napirend jére. melyet a Képviselő-testület ewvhan~úla~ — 5 ken
szavazattal’ O nem és O tartózkodás mellett - elfo2~:

1.! Szociális célú tüzelőanyag pályázat benyújtásáról való döntés
Előadó: Polgármester

2.! Egyebek



~endek

1.! Szociális célú tüzelőanyag pályázat benyújtásáról Való döntés
Előadó: Polgármester

Dudás Róbert polgármester: A csatolt és előzetesen kiküldött határozati javaslat alapján
javasolja, hogy nyújtsa be az Onkormányzat a szociális célú tüzelőanyagra a pályázatot.

Dr. Jakab Dorottva jegyző: A részletes jogosultsági feltételeket tartalmazó rendeletet a
későbbiekben kell majd a Képviselő-testületnek elfogadnia, amikor már tudják, hogy
nyert-e a beadott pályázat.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A Kéiwiselő-testület egyhangúlag. 5 igen szavazattaL O nem és O tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozza:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2016. (IX.153 határozata
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag Úgy dönt, hogy a
Belügyminisztérium által 2016. év augusztus hónapjában kiírt “Települési önkormányzatok
szociális cé’ú tüzelőanyag vásárlásához kapcolódó kiegészítő támogatása” című pályázaton
részt kíván venni, a pályázati kiírásra pályázatot kíván benyújtani 324 mázsa (q) barnakőszén
megvásárlása céljából az alábbiak szerint:
Az igényelhető támogatás mértéke bruttó 1 .028.700.- Ft, azaz bruttó Egymillió
huszonnyolcezer-hétszáz 00/100 forint.
A biztosítandó önerő 205.740.- Ft, azaz Kettőszázötezer-hétszáznegyven 00/100 forint.
A fent megjelölt önerőt, továbbá a szállítás és a meglakotásra kerülő helyi rendelet alapján a
rászorultaknak történő eljuttatás költségét is az Önkormányzat vállalja, azt a költségvetésében
biztosítja.
Felelős: polgánnester és jegyző.
Határidő: 2016. szeptember 30.-a a pályázat benyújtására.

2./ Egyebek

Dr. Jakab Dorottva jegyző: Az ASP központhoz való csatlakozás kapcsán a Mátraderecskei
Közös Hivatalt fenntartó gesztor önkormányzat, vagyis Mátraderecske Onkormányzata
jogosult pályázatot benyújtani az előzetesen kiküldött határozati-javaslat alapján. Ahhoz
viszont, hogy betudja adni a pályázatot, szükséges Mátraballa Onkormányzatának
hozzájárulása is.
A pályázati felhívást is kiküldték, hogy lássák, mire lehet pályázni: gépekre, eszközökre,
szabályzatok felülvizsgálatára, a régi programokból az újakba történő adatállomány
átemelésére (adatmigráció), stb.



Kérdés, hozzászólás nem volt.

A Képviselő-testület egyhangúlag. 5 igen szavazattal. O nem és O tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozza:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
23/20 16. (IX.15.) határozata
Mátraballa Községi Onkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a támogatási kérelem
benyújtása a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer Országos
kiterjesztéséhez” című, KOFOP-1 .2.1 -VEKOP-1 6 jelű intézkedésre tárgyú előterjesztést és
egyhangúlag támogatja, hogy Mátraderecske Községi Onkonnányzat, mint a Mátraderecskei
Közös Onkormányzati Hivatalt fenntartó gesztor önkormányzat benyújtsa a pályázatot.
A pályázat benyújtásához önerő nem szükséges.
INDOKOLAS
Mátraballa Községi Önkormányzat 2013. március 01 .-től Mátraderecske Községi
Önkormányzattal közösen tartja fenn és működteti a Mátraderecskei Közös Onkormányzati
Hivatalt és annak Mátraballai Kirendeltségét.
A pályázatban megvalósítási helyszínként szerepel a székbely-hivatal és a mátraballai
kirendeltség is.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester és jegyző.

Dr. Jakab Dorottva jegyző: Az ÉRV idén is elkészítette a következő, 2017-2031. időszakra
vonatkozó gördülő-fejlesztési tervet. Csatolva!
Amennyiben egyetértenek az anyagban foglaltakkal, kéri az elfogadását!

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A Képviselő-testület eavhangúlag, 5 igen szavazattal. O nem és O tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozza:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2016. (IX.15i határozata
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017-2031. évekre
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet és azt az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal
elfogadta.
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a jelen döntésről a csatorna-hálózatot
üzemeltet ő ERV Zrt.-t értesítse.
1-latáridő: azonnal.
Felelős: jegyző.



Dr. Jakab Dorottya jenyző: A Kormányhivatal tájékoztatta az önkormányzatokat, bogy
módosítaniuk szükséges a közterületek tilforgatási célú igénybevételével kapcsolatos
rendeleteiket törvény módosulás miatt.
A tájékoztatás kiküldésre került, a rendelet-módosítás ennek megfelelően került előkészítésre.

Dudás Róbert polgármester: Kéri a képviselőtársait, hogy szavazzanak.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A Képviselő-testület egyhangúlag. 5 igen szavazattal. O nem és O tartózkodás mellett
az alábbi rendeletet alkotja:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
7/2016. (IX.163 önkormányzati rendelete

a közterület filmforgatási célú igénvbevételéről szóló
11/2013. (XI.26i önkormányzati rendelet módosítása

Ivtátraballa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a mozgóképről szóló 2004. évi II.
Törvény 34. ~ (3) bekezdésében és a 37. ~ (4)-(5) bekezdésében kapott felbatalmazás alapján
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
közterület filforgatási célú igénybevételéről szóló 11/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletét
a következők szerint módosítja:

1.~ A közterület filforgatási célú igénybevételéről szóló 11/2013. (XI.26.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
“1. melléklet a közterület fiimforgatási célú igénybevételéről szóló rendelethez

Mátraballa Községi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú
használata díjának felső határa a használat célja szerint

Ssz. Közterület Forgatási Technikai Stáb Kiürítési Forgalom-
megnevezése terület terület parkolási terület technikai

Ft/m2!nap FtJm2/nap terület FtIm2/nap biztonsági
Ftlm2fnap terület

FtJm2/nap
1. Mátraballa község 500 200 200 200 20

turisztikailag kiemelt
közterületei

2. Mátraballaközség 200 150 100 100 10”
turisztikailag nem

~______ kiemelt közterületei

2. ~ Ajelen rendelet 2016. október 01.-én lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.
Mátraballa, 2016. szeptember 15.

Dudás Róbert sk. Dr. Jakab Dorottya sk.
polgármester jegyző



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

K.ntf.

~sRóe~ Qr6~t~orot~
polgármester jegyző

Lajtosné Lécz Erzsébet
jkv. hit.

I-lajdu Péter
jkv. hit.


