
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november
03-án 17 órai kezdettel tartott ülésén.

Határozat száma Tárgya

25/2016. (XI. 03.) Önkormányzat 2016. I-III. negyedévi pénzügyi helyzetéről szóló
beszámoló jóváhagyása és az előirányzatok módosítása

26/2016. (XI. 03.) Hulladékgazdálkodási szerződés meghosszabbítása a PEVIK Kit-vel
2018.12.31.-ig

27/2016. (XI. 03.) 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása és a belső ellenőrzési feladat
ellátására feladatellátási szerződés elfogadása 2017. évre

28/2016. (XI. 03.) vis MAIOR beruházás kapcsán Közbeszerzési Szabályzat, valamint az
Ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadása, valamint döntés a 4
cég személyéről, akik meghívásra kerülnek a közbeszerzési eljárásra.

29/2016. (XI. 03.) Fogorvosi ellátásra vonatkozó feladatellátási megállapodás elfogadása

30/2016. (XI. 03.) Felhatalmazás egészségügyi körzethatárokat tartalmazó rendelet-tervezet
elkészítésére és a NEFI véleményének beszerzésére

31/2016. (XI. 03.) Az új településrendezési eszközök és az Integrált Településfejlesztési
Stratégia elkészítésének indítása 2017. tavasza

32/2016. (XI. 03.) Balla-Brikett Szociális Szövetkezet kapcsolattartójának megválasztása

33/2016. (XI. 03.) Recski Víziközmű Társulás konzorciumi megállapodásának egységes
szerkezetben történő elfogadása

Rendelet száma Tárgya

8/2016. (XI. 04.) A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályai

9/2016. (XI. 04.) RÉSZ módosítása törvényességi észrevétel alapján



Jegyzőkönyv

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 03-án
17 órai kezdette’ 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,
Forgóné Répás Mónika gazdálkodási előadó.

Dudás Róbert polgármester:
Köszönti a képviselőket, a jegyzőnőt és a meghívott vendéget.
Megállapítja, hogy a képviselők teljes létszámban jelen vannak, az ülés határozatképes, azt
megnyitja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Hajdu Péter és Répás Roland képvise’őket.

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

Javaslatot tesz az ülés napirend lére, melyet a Képviselő-testület e2yhangúlag — 5 igen
szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett - elfogad:

1.1 Tájékoztató az Önkormányzat és az Óvoda 2016. I-III. Negyedéves gazdasági
helyzetéről
Előadó: Polgármester, jegyző és gazdálkodási előadó

2.1 A községi szemétszállításra vonatkozó szerződés meghosszabbítása a PEVIK Kft.-vel
2018. december 31-ig terjedő időre
Előadó: Jegyző

3.! A belső ellenőrzési feladat ellátására szerződés kötése 2017. évre, valamint a 2017. évi
belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Jegyző
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4.! A VIS MAIOR pályázat kapcsán szükséges döntések meghozatala: az Új közbeszer
zési szabályzat elfogadása, az „Ajánlattételi felhívás és doknmentáció” elfogadása,
döntés a 4 cég személyéről, akiket ajánlattevőként az Önkormányzat meghív a
közbeszerzési eljárásra
Előadó: Polgármester és jegyző

5.! A természetben nyújtott egyszeri szociális célú tüzelőanyag támogatás feltételeiről
szóló rendelet-tervezet elfogadása.
Előadó: Polgármester és jegyző

6.! Egészségügyi körzetek megállapításáról szóló rendelet felülvizsgálata és a fogorvosi
ellátásról szóló megállapodás módosítása, módosításokkal egységes szerkezetben
történő elfogadása
Előadó: Polgármester és jegyző

7.! Mátraballa Helyi Építési Szabályzatának módosítása törvényességi észrevétel
alapján, valamint döntés arról, hogy az új településrendezési eszközök megalkotását
2017. tavaszán kell elkezdeni.
Előadó: Polgármester és jegyző

8.! Tájékoztató a Balla-Brikett Szociális Szövetkezet jelenlegi helyzetéről.
Előadó: Polgármester és jegyző

9.! Egyebek

Napirendek

1.1 Tájékoztató az Önkormányzat és az Óvoda 2016. I-III. negyedéves gazdasági
helyzetéről
Előadó: Dudás Róbert polgármester

Dr. Jakab Dorottya jegyző
Forgóné Répás Mónika gazdálkodási előadó

Előterjesztés: csatolva.

Dr. Jakab Dorottya: 2004. évben egy, a környezetvédelmi felügyelőség által kiszabott
nagy összegű bírság behajtása ebben az évben történt meg, melynek 30 %:a 825.896 Ft az
Onkormányzatot illeti meg. Sokáig nem volt biztos, hogy Mátraballa Önkormányzatát
illeti-e meg, vagy Kál Onkormányzatát, ahol a szabálysértés elkövetése történt. A
környezetvédelmi felügyelőség megerősített bennünket abban, hogy a bírság összege a
behajtó önkormányzaté. Ennek átvezetése látható a bevételeknél környezet”édelmi
bírságként.
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Dudás Róbert: Bízik benne, hogy ez az összeg az Önkormányzatnál is marad. Az
adófizetési hajlandóság a községben nagyon magas és jónak mondható. Valószínű, hogy
az adók maradéktalan és határidőre történő befizetése után járó települési ingatlan-
fenntartási támogatás is hozzájárult ehhez. Ebben az évben eddig még nem kellett igénybe
venni a folyószámla hitelkeretet, de ennek rendelkezésre tartási díja van, mely nem kevés
összeg, ezért elgondolkodtató, hogy a jövőben szükség van-e erre.
Két pályázat van beadva: az egyik az óvoda TOP-os pályázata, a másik a kultúr belső
felújítása, mely magába foglalja a színpad felújítását és a hangtechnika kiépítését is.

Bíró Sándor: Hol tart a temetőpartfal építése?

Forgóné Répás Mónika: Tervezéssel kapcsolatos számlák már kifizetésre kerültek,
melynek a 90 %-át támogatásként megkaptuk, a 10% pedig az önkormányzati önerőrész.

Dudás Róbert: Az elkészült anyag a szeptember 30-aj állapotot mutatja. Számlánkon kb.
7 millió Ft van. Meg kell még nézni, hogy mik azok a feladatok, amiket még Ic kell
fedezni, hogy állami támogatást ne kelljen visszafizetni.

Lajtosné Lécz Erzsébet: Kéri, hogy a kistérségnek betervezett ez évi támogatásból
hátralévő összeget mielőbb utalják át, mert sajnos pénzügyi nehézségekkel küszködnek.

Dudás Róbert: Ennek semmi akadálya, megoldható.

Forgóné Répás Mónika: Az elkészült anyagban az előirányzatok módosítása is szerepel.

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

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 25/2016. (XI. 03.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az Önkormányzat 2016. 1-III. negyedévi
pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót és az előirányzatok
módosítását, melyet az előterjesztés szerinti változatlan
tartalommal elfogad, illetve jóváhagy.

Felelős: Polgármester, Jegyző
Határidő: értelem szerint.

2.! A községi szemétszállításra vonatkozó szerződés meghosszabbítása PEVIK Kft.-vel
2018. december 31-ig terjedő időre
Előadó: Dr. Jakab Dorottya jegyző
Előterj esztés: csatolva.
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Dudás Róbert: A kiküldött anyagban a megállapodás tervezet 2 éves időtartamra szól.

Dr. Jakab Dorottya: Közbeszerzési eljárást nem kell lefolytatni, mert a Heves Megyei
Hulladékgazdálkodási Társulás révén (melynek tagja az Onkormányzat) közvetetten
ugyan, de az Onkormányzat tulajdonosa a PEVIK Kit-nek.

Bíró Sándor: Korábban szó volt róla, hogy PEVIK szelektív hulladékgyűjtőket rak le a
községben.

Dudás Róbert: A szelektív gyűjtő szigetek alkalmazása már elavult, a házaknál történő
szelektív hulladékszállítást kezdeményezik. A PEVIK igazgatója tájékoztatni fog, ha az Új
megoldást megtalálják, elfogadják. Az irányvonalak megvannak, csak más perspektívában
fogják megvalósítani.

Dr. Jakab Dorottya: A PEVIK az I. negyedévi szemétszállítási számlát megküldte. A
továbbiakban is valószínű, bogy ő fogja küldeni, csak bérszámlázás keretében. Ugyanis a
II. negyedévtől a számlákat már az NI-IKV Zrt.-nek kellett volna kibocsátania, azonban ez
eddig még nem történt meg. Annyi várható, hogy a II., III. negyedév számlájának
befizetésére 15-30 napos határidőt biztosítanak. Véleménye szerint ennek egyben történő
befizetése gondot fog okozni sok családnak.

Bíró Sándor: A község futball pálya felőli végén lévő kis kút környéke tele van
falevelekkel, mert a közmunkások oda hordják. Kéri felhívni a figyelmüket, hogy a
falevelet máshová vigyék, ne oda.

A képviselő-testület egyhangú — 5 igen — szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa Közsé2i Önkormányzat Képviselő-
testületének 26/2016. (XI. 03.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúlag úgy dönt, hogy a községi szemétszállítást
jelenleg is végző PEVIK Nonprofit Kü.-vel (3250
Pétervására, Tisztisor út 29.) érvényben lévő, 2016. június
hónapban a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
és megkötött szerződést 2018. december 31. napjáig
terjedő határozott időre meghosszabbítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
jegyzőt és pénzügyi ellenjegyzőt a szerződés-hosszabbítás
aláírására.

Felelős: polgármester és jegyző.
Határidő: 2016. december 31. a szerződés-hosszabbítás

aláírására.
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3.1 A belső ellenőrzési feladat ellátásra szerződés kötése 2017. évre, valamint a 2017. évi
belső ellenőrzési terv elfogadása.
Előadó: Dr. Jakab Dorottya jegyző
Előterjesztés: csatolva.

Dudás Róbert; Évről-évre újítják a belső ellenőrrel a szerződést. A továbbiakban is ene a
feladatra Inczédy-Kovács Krisztinával javasolja megkötni a szerződést. A belső ellenőr
kérdőívet küldött, hogy a 2017. évben minek az ellenőrzését végezze el.

Dr. Jakab Dorottya: Jelenleg a vis maior beruházás zajlik, ezért ennek ellenőrzésére tett
javaslatot, mivel ilyen beruházása még nem volt az Onkormányzatnak. De ha a
képviselőknek más javaslata van, kéri tegyék meg.

Dudás Róbert: Ha más javaslat nines és elfogadják a vis maior beruházás ellenőrzését,
akkor kéri, hogy szavazzanak a 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról, illetve a
belső ellenőri szerződés megkötéséről.

A képviselő-testület egyhangú — 5 igen — szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 27/2016. (XI. 03.) határozata

I.) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúlag Úgy dönt, hogy a belső ellenőrzési kötelező
önkormányzati feladat ellátására 2017. évre Inczédy
Kovács Krisztina egyéni vállalkozóval köti meg a
szerződést bruttó 12.000.- Ft áron.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
jegyzőt és pénzügyi ellenjegyzőt a vállalkozási szerződés
aláírására.
2.) A Képviselő-testület egyidejűleg elfogadja az
előteijesztés szerinti változatlan tartalommal a 2017. évi
belső ellenőrzési tervet.

Felelős: polgármester és jegyző.
Határidő: 2016. december 31. a szerződés aláíráásra.

4.! A VIS MAIOR pályázat kapcsán szükséges döntések meghozatala: az új
közbeszerzési szabályzat elfogadása, az „Ajánlattételi felhívás és dokumentáció”
elfogadása, döntés a 4 cég személyéről, akiket ajánlattevőként az Onkormányzat
meghív a közbeszerzési elj árásra.
Előadó: Dudás Róbert polgármester

Dr. Jakab Dorottya jegyző
Előterjesztés: csatolva.
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Dr. Jakab Dorottya: Tegnap lett jogerős az építési engedély, Így indulhat a közbeszerzés.
Meg kell határozni azokat a cégeket, akiktől az árajánlatot kérik.

Dudás Róbert: Egyeztetett azzal a szakemberrel, aki eddig koordinálta a beruházást,
Segített a pályázati anyag és a hiánypótlás összeállításában.
A határozati javaslatban nevesített 4 cég kerülne meghívásra a közbeszerzési eljárásra,
melynek végén kiderül, hogy ki nyeri a pályázatot.
Kérdi a képviselőket, hogy valakinek van-e más cégre javaslata.

Más javaslat nincs.

Dr. Jakab Dorottya: Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció tervezetében a pályázatok
elbírálása során két értékelési szempont lesz, mindkettő egyforma súllyal esik latba. Egyik
szempont az ár, a másik a garancia.

Dudás Róbert: Kéri a képviselőket, hogy fogadják el a határozati javaslatot, mely
szükséges ahhoz, hogy a közbeszerzési eljárás elindulhasson.

A képviselő-testület egyhangú — 5 igen — szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa Közsé2i Önkormányzat Képviselő-
testületének 28/2016. (XI. 03.) határozata

1.) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal elfogadja
az Önkormányzat új közbeszerzési szabályzatát,
egyidejűleg a 21/2012. (X. 16.) határozattal elfogadott
Közbeszerzési Szabályzatot 2016. november 03 .-tól
hatályon kívül helyezi.
2.) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az EBR 293664. igénylésazonosítójú projektje (projekt
címe: Mátraballa, József Attila u. 6. sz. /hrsz. :711/ alatti
ingatlanon történt partfalomlás veszélyeztetve a 3247
Mátraballa, Fő u. 85. sz. /hrsz.: 2/ alatt lévő községi
temetőt — helyreállítás miatti stabilizációs munkáinak
elvégzése) sikeres megvalósítása érdekében a
közbeszerzési eljárás megindításához szükséges
Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció tervezetét az
előterjesztés szerinti változatlan tartalommal elfogadja.
3.) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2.) pontban nevesített projektje érdekében aszerint dönt,
hogy a közbeszerzési eljárás során az alábbi cégektől
legyen ajánlat kérve, illetve kerüljenek meghívásra a
közbeszerzési eljárásra:
Horuczi 97 KIt. (székhely: 3334 Szajla, Kertész u, 25., e
mail cím: horuczi97~?~uinail.eom, ügyvezető: Horuczi
István, adószám: 111781672-2-10.);
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Geoteam Kft. (székhely: 3300 Eger, Kertész u. 146., e
mail Cím: irocIa~geoteam.hu, ügyvezető: Cene János,
adószám: 11164607-2-10.);
Habbeton Kit (székhely: 3300 Eger, Vasút u. 8., e-mail
Cím: habbetow?~habbetonk1thu, ügyvezető: Varga Lajos,
adószám: 11169987-2-10.);
Mátra-Mérnökiroda KR. (székhely: 3145 Mátraterenye,
Vörösmarty űt 4. e-mail Cím: mernoktibor~gmail.com,
ügyvezető: Kovácsné Kis Teodóra, adószám: 22931786-2-
12.).
Fentiek alapján a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a
közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott Dr.
Kónya Ügyvédi Iroda a közbeszerzési eljárást
megindíthatja.

Határidő: értelem szerint.
Felelős: polgármester, jegyző.

5.! A természetben nyújtott egyszeri szociális célú tüzelőanyag támogatás feltételiről
szóló rendelet-tervezet elfogadása
Előadó: Dudás Róbert polgármester

Dr. Jakab Dorottya jegyző
Rendelet-tervezet: csatolva.

Dr. Jakab Dorottya: A rendelet — tervezet a pályázati kiírással összhangban került
elkészítésre. Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja, a szétosztásról a testület dönt, s
azok között kell szétosztani, akik megfelelnek valamelyik jogosultsági feltételnek.

Dudás Róbert: Utána kell járni, hogy kik az aktív korúak ellátásában részesülők, akik
jogosultak lehetnek a támogatásra. Szeretné, ha a Képviselő-testülettel közösen döntenék
el, hogy kik kapják a szociális célú tüzelőt.

Bíró Sándor: A rendelet-tervezet 2. ~ (1) alapján a 10 mázsa kőszenet soknak találja.

Dr. Jakab Dorottya: Ez a maximum, amit egy család kaphat. A pályázati kiírásban is ez
szerepel.

Répás Roland: Kéri, hogy a szétosztásánál ne legyen ott az, akinek adják, nehogy
probléma legyen belőle, nehogy úgy járjanak, mint Mátraderecskén.

Dudás Róbert: Természetesen a szétosztásnál nem lesz ott az, aki kapja, mindenkinek
autóval hordják majd szét a faluban. Véleménye szerint azoknak kell az elsőbbség, akik
már egyszer, valamilyen formában segítséget kértek az Onkormányzattól. A rendelet-
tervezet is ennek megfelelően, illetve a pályázati kHrásnak megfelelően lett előkészítve.

A képviselő-testület egyhangú — 5 igen — szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett a
következő rendeletet alkotja:
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Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/20 16. (XI.04j önkormányzati rendelete

A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. ~ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (I) bekezdésének a) pontjában, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. * (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja, hatálya

1. ~ (1) E rendelet célja, hogy az Önkormányzat által a „Települési önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása” címmel a
Belügyminisztérium felé benyújtott és nyertes pályázata keretében a támogatás igénybevétel
kapcsolatban a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit
meghatározza.
(2) Ezen rendelet hatálya Mátraballa község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Sztv.) 3. * (U-(3) bekezdése szerinti jogosultakra terjed ki.

A támogatás feltételei

2. ~ (1) A jogosult részére Mátraballa Községi Önkormányzat vissza nem térítendő
természetbeni támogatásként háztartásonként legfeljebb 10 q barnakőszenet biztosíthat.
(2) A rendelkezésre álló 167 q barnakőszén szétosztásánál előnyben kell részesíteni:
a) az Sztv. szerinti aktív korúak ellátására,
b) az Sztv. szerinti időskorúak járadékára,
c) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, a települési
támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő) jogosult személyt,
valamint
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
(továbbiakban: Gyvt.) szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő
családot.

Eljárási szabályok

3. * (1) A szociális célú barnakőszén tüzelőanyag támogatás megállapítása iránti kérelmet a
Mátraderecskei Közös Önkormányzati Hivatal Mátrabaflai Kirendeltségéhez lehet benyújtani.
(2)A benyújtott kérelmek alapján a szociális célú barnakőszén tüzelőanyagra való
jogosultságról Mátraballa Községi Onkormányzat Képviselő-testülete egy határozattal dönt.
(3) A szociális célú barnakőszén tüzelőanyag támogatást 2017. február 15.-ig kelt a jogosultak
között szétosztani.
(4) A szociális célú barnakőszén tüzelőanyag átvételét a jogosult az e rendelet 1. mellékletét
képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.
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(5) A szociális célú barnakőszén tüzelőanyag szállításából és jogosultak részére történő
eljuttatásából származó költségeket Mátraballa Községi Onkormányzat viseli, továbbá a
jogosultaktól ellenszolgáltatást nem kér.
(6) Az Onkormányzat 2017. március 31.-ig a támogatás teljes összegének pénzügyi
felhasználását teljesíti.

4. ~ (1) A szociális célú barnakőszén tüzelőanyag támogatás kizárólagos forrása a
Belügyminisztérium által megftélt támogatás és a pályázati kiírás szerint számított önerő.
(2) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket — rnggetlenül attól, hogy azok
megfelelnek az előírásoknak — el kell utasítani.

A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

5. * A jogosulatlanul igénybe vett támogatás megtérítésével kapcsolatban az Sztv. 17. *-ának
rendelkezéseit kell alkalmazni.

Hatályba léptető rendelkezések

6. ~ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dudás Róbert Dr. Jakab Dorottya
polgármester jegyző

1. melléklet a 8/2016. (XI.04.) önkormányzati rendelethez

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

(NÉV) 3247 Mátraballa

szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Mátraballa Községi
Onkormányzattól a szociális célú barnakőszén tüzelőanyag támogatás keretében megállapított
természetbeni juttatásként mázsa barnakőszenet átvettem.

Mátraballa
kérelmező (átvevő) aláírása
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6.! Egészségügyi körzetek megállapításáról szóló rendelet felülvizsgálata és a fogorvosi
ellátásról szóló megállapodás módosítása, módosításokkal egységes szerkezetben
történő elfogadása
Előadó: Dudás Róbert polgármester

Dr. Jakab Dorottya jegyző

Dudás Róbert: Mátraballa fogorvosi körzetben Recskhez tartozik, de ennek írásos
dokumentumai nem lelhetők fel. Biztos lett annak idején kötve valamilyen szerződés, mert
az OEP is finanszírozza. Most ezt kellene hivatalossá tenni, hogy írásos nyoma is legyen.

Dr. Jakab Dorottya: Recsk is ezt az egységes szerkezetbe foglalt „Megállapodás”-t fogja
elfogadni, a Recski Jegyzőnövel egyeztették az anyagot.

A képviselő-testület egyhangú — 5 igen — szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 29/2016. (XI. 03.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta a Recsk Nagyközség Onkormányzata által
24/201 1.(III.21.) számú önkormányzati határozattal
jóváhagyott - Recsk, Mátraballa települések fogorvosi
praxis területi ellátási kötelezettséggel történő folyamatos
működtetésére vonatkozó - feladatátvállalási
Megállapodásra vonatkozó előterjesztést.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az
előterjesztés mellékletét képező, módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt feladatátvállalási megállapodást az
előterjesztés szerinti változatlan tartalommal.
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a most
elfogadott megállapodás aláírásáról és Recsk jegyzője felé
megküldéséről gondoskodjon, továbbá a jelen határozatról
a kivonatot szintén soron kívül küldje meg Recsk jegyzője
részére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Megállapodás aláírására.

Határidő: folyamatos.
Felelős: a szerződés aláírásáért Mátraballa és Recsk

polgármesterei
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Dr. Jakab Dorottya: Felhatalmazást kér a Képviselő-testülettől az egészségügyi
körzethatárokról szóló rendelet-tervezet elkészítésére.

A képviselő-testület egyhangú — 5 igen — szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 30/2016. (XI. 03.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúlag aszerint dönt, hogy a Heves Megyei
Kormányhivatal HE/TFO/2 120/2016. iktatószámú
törvényességi felhívásában foglaltakat tudomásul veszi,
illetve elfogadja.
Fentiek alapján felkéri a jegyzőt, hogy az egészségügyi
alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló új
rendelet tervezetét készítse elő és az elfogadás előtt
szükséges, jogszabályban meghatározott vélemény
beszerzéséröl gondoskodjon.

Felelős: jegyző.
Határidő: 2016. november 30. Amennyiben a Nemzeti

Egészségfejlesztési Intézet véleménye 2016.
november 30.-ig nem érkezne meg, arra az
esetre a határidő: 2016. december 15.

7./ Mátraballa Helyi Építési Szabályzatának módosítása törvényességi észrevétel
alapján, valamint döntés arról, hogy az új településrendezési eszközök megalkotását
2017. tavaszán kell elkezdeni.
Előadó: Dudás Róbert polgármester

Dr. Jakab Dorottya jegyző
Előterjesztés: csatolva.

Dudás Róbert: 2018. december 31.-ig alkalmazhatóak a jelenlegi településrendezési
eszközök. Addig el kell készíteni és hatályba kell léptetni az újat. Ez kb. 5 M Ft-ba kerül,
ami nagyon sok pénz, de ez nemcsak Mátraballán probléma, hanem más településeken is
problémát okoz ezen költség előteremtése. Azért sem kezdték cl eddig az új
településrendezési eszközök megalkotási folyamatát, mert hátha ad rá támogatást az állam
valamely pályázat keretében, mivel ez törvényi kötelezettség. Ha pályázat keretében pl. az
50 %-át fedeznék, már az is nagy segítség lenne. Legkésőbb 2017. tavaszán el kell
kezdeniük, mivel ez egy 1,5 éves folyamat, legkésőbb 2018. novemberében el kell
fogadni, mivel a hatályba lépés és az elfogadás között a 30 napnak cl kell telnie.
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A képviselő-testület egyhangú — 5 igen — szavazattal, O nem és 0 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa Közsé2i Önkormányzat Képviselő-
testületének 31/2016. (XI. 03.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúlag egyetért azzal, hogy az új településrendezési
eszközök és az Integrált Településfejlesztési Stratégia
készítését 2017. tavaszán cl kell indítani, figyelemmel
arra, hogy a jelenleg hatályos településrendezési eszközök
2018. december 31.-ig alkalmazhatók.

Felelős: jegyző a Kormányhivatal értesítésére.
Határidő: 2016. december 31.

Dr. Jakab Dorottya: Törvényességi észrevétel érkezett a Helyi Építési Szabályzatra. Van
pár ~‚ amelyet hatályon kívül kell helyezni, mivel törvény tartalmazza és alacsonyabb
szintű jogszabályban nem szerepelhet törvényi rendelkezés.

A képviselő-testület egyhangú — 5 igen — szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett a
következő rendeletet alkotja:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2016. (XI. 04.) önkormányzati rendelete

a MÁTRABALLA KÖZSÉG KÜL- ÉS BELTERÜLETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL
ÉS HELYI EPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ

7/2005. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. ~ (6) bekezdés 6. pontjában, valamint a
13. ~ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. ~ (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a Mátraballa község kül- és belterületének szabályozási tervéről és Helyi Epítési
Szabályzatáról szóló 7/2005. (X.27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint
módosítja:

1. ~ A Mátraballa község kül- és belterületének szabályozási tervéről és Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 7/2005. (X.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4.
~ (4) bekezdése, 19. ~ (2) bekezdése és a 20. * (1) bekezdése hatályukat vesztik.

2. ~ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Dudás Róbert Dr. Jakab Dorottya
polgármester jegyző
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8.1 Tájékoztató a Balla-Brikett Szociális Szövetkezet jelenlegi helyzetéről.
Előadó: Dudás Róbert polgármester

Dr. Jakab Dorottya jegyző

Dudás Róbert: A posta melletti területet megvásárolta a szövetkezet. Voltak tulajdonosi
és beépítettségi problémák, de ezek megoldódnak. A sportpályával szembeni területet
tegnap felszántották, előkészítik a jövő évi betelepítésre. Mindenben tartja a szövetkezettel
a kapcsolatot, de elfoglaltságai miatt ez nagyon bonyolult. Ezért azt szeretné, ha a testület
tagjai közül kapcsolattartót választanának.

Hajdu Péter: Mezőgazdasági munkákban jártas szakember kell, ezért javasolja Bíró
Sándor alpolgármester urat. ..

Kérdi, a terület megvásárlásakor a vételárba be kellett-e szállnia az Onkormányzatnak?

Dudás Róbert: Nem. Az egyik tag, tagi kölcsön formájában hitelt adott a posta melletti
terület megvásárlására, ami majd a haszonból vissza lesz fizetve.

Dudás Róbert: Kéri a testületet, aki egyetért kapcsolattartóként Bíró Sándor személyével,
az kézfelnyújtással szavazzon.

A képviselő-testület egyhangú — 5 igen — szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa Közsé2i Önkormányzat Képviselő-
testületének 32/2016. (XI. 03.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúlag úgy dönt, hogy az Ónkormányzat részéről a
Balla — Brikett Szociális Szövetkezettel való
kapcsolattartásra kijelöli Bíró Sándor alpolgármestert.

Határidő: folyamatos.
Felelős: polgármester.

9./ Egyebek

Dr. Jakab Dorottya: Mátraballa tagjai a Recsk és Térsége Víziközmű Társulásnak. A
Társulás konzorcium tagja. Október elején született egy Kormányhatározat, miszerint
Eszak-Magyarországon 3 ilyen konzorciumot összevonnak. Minden más pályázati feltétel
változatlan. Az Önkormányzat korábban lenyilatkozta, hogy az önerőt nem képes
biztosítani, csak abban az esetben, ha az állam azt is odaadja. Mivel 3 konzorcium
egyesült, Így újra el kell fogadni a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
konzorciumi megállapodást.
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A képviselő-testület egyhangú — 5 igen — szavazattal, O nem és 0 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa Közsé2i Önkormányzat Képviselő-
testületének 33/2016. (XI. 033 határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program keretében központi támogatásban részesített
szennyvízelvezetési- és tisztítási, hulladékgazdálkodási és
ivóvízminőség-javító beruházások megvalósítását szolgáló
projektre vonatkozó konzorciumi együttműködési
megállapodás tervezetét.
A projekt címe: Eszak-magyarországi
szennyvízelvezetési és kezdési fejlesztés 1.
(előzmény: Recsk és térsége szeimyvízcsatorna
hálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése,
korszerűsítése)
A Képviselő-testület egyhangúlag egyetért a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (11.29.)
Kormányhatározat 2016.10.1 4.-től hatályos módosítása
miatt szükségessé váló a fenti című projekt
megvalósításához szükséges konzorciumi együttműködési
megállapodás teclmikai módosításával.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
módosított konzorciumi együttműködési megállapodás
aláírására.

Határidő: azonnal.
Felelős: Dudás Róbert polgármester.

Bíró Sándor: Kapott egy pályázati anyagot átnézésre a helyi utak felújításáról.
Véleménye szerint ehhez önerő nem szükséges, gépek megvásárlására, valamint
kerékpárutak készítésére lehetne a pályázatot benyújtani. Több községgel összefogva
nagyobb esélyt lát a pályázat megnyerésére.
Történt-e ebben valamilyen előrelépés?

Dudás Róbert: Eddig nem, több időpontban lehet a pályázatot benyújtani, az első
határidőt már elmulasztották, a következő beadási időpont jövő tavasszal lesz.

Dr. Jakab Dorottya: Azt tisztázni kell, hogy a 100 %-os támogatás bruttó, vagy nettó
módon értendő-e, mivel az Onkormányzat AFA-körös, így könnyen előfordulhat, hogy az
AFA összegét önerőként kell biztosítani.
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Hajdn Péter: A Polgárőr Egyesület támogatói szerződését visszaadta a könyvelő, mert
több helyen hibásnak találta. Küldött egy mintát, ami alapján újra el kell készíteni a
szerződést.
Felháborodott azon, hogy Répás Roland és Forgó László csinálta meg az iskola udvarán a
kerítést, amikor a közmunkások azt állítják, bogy nincs munkájuk.

Dudás Róbert: Teljesen jogos az észrevétel, kéri a testületet, hogy menjenek el vele és
beszélgessenek el a közmunkásokkal.

Bíró Sándor: Javasolja, hogy a játszótérre csináltassanak a közmunkásokkal egy nagy
malmot.

Hajdu Péter: Sajnos a gyerekek nem járnak a játszótérre.

Dudás Róbert: Ezért lenne jó a nagy malom, amit még egy nagy sakktáblával is javasol
kiegészíteni, mert így nem csak a gyerekek, hanem a közép- és idősebb korosztály is
találna ott szórakozást.

Lajtosné Lécz Erzsébet: Még egy lengőtekével is ki lehetne egészíteni.

Dudás Róbert: Már korábban is volt róla szó, bogy a gépekről leltárt kellene készíteni,
ehhez kéri a képviselők közreműködését, segítségét.
Szóba került, bogy jó volna kiegészíteni a közalkalmazottaknak adott 5000 Ft-os étkezési
utalványt 8000 Ft-ra. Lehet róla szó, a költségvetés készítésekor vissza fognak rá térni.

Lajtosné Léez Erzsébet: Karácsonyra lehetne adni a dolgozóknak rendkívüli étkezési
utalványt.

Dudás Róbert: Jó ötlet, de át kell gondolni, hogy milyen formában adjanak (jutalom,
étkezési utalvány), mert a legkevesebb járulék vonzatú formát kell választani.
Kérdi Bíró Sándor alpolgármestertől, bogy hol tart a Mátraballáról szóló könyv?

Bíró Sándor: Beszélt Pető úrral, a könyv kiadásra kész.

Dudás Róbert: Kéri Bíró Sándor alpolgármester urat, hogy a következő testületi ülésre
kérjen árajánlatot a könyv kiadásával kapcsolatosan, és utána a testület dönti el, bogy
milyen formában — kemény, puha fedél — kerüljön kiadásra.

Lajtosné Lécz Erzsébet: Ha beszélnek a nyomdával, akkor a receptes könyvről is lehetne
egy kiadást csináltatni.

Dudás Róbert: A faluban több helyről jelezték, hogy a kéményekkel gond van, ami nem
csak mátraballai probléma. A Hír Tv-ben fog erről nyilatkozni és megpróbálnak a
Kéményseprők Országos Elnökével karöltve nyomást gyakorolni arra, hogy hasonlóan,
mint a hűtőgépek cseréje, a kéményekre is pályázat keretében lehessen támogatást igénybe
veirnie a lakosságnak.
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November 10-én a művelődési házban tartanak a helyi vállalkozóknak egy fórumot,
melyen a Területfejlesztési Alapítvány elnöke ad tájékoztatást a jövő pályázati
lehetőségeiről. Erre minden helyi vállalkozó kapott meghívót.

Hajdu Péter: Régen Mátraballán volt egy jól felszerelt önkéntes tűzoltó egyesület. Nála
rákérdeztek, hogy mi történt és hol vannak a gépek, felszerelések.
A régi mozgásképtelen autó a garázsban van, az Új autó pedig a szabad ég alatt.
Véleménye szerint fordítva kellene tárolni az autókat.
A Dóna-patak Kis István háza mögötti területéig van kirakva betonlapokkal. S mivel itt
megszűnik a szabad folyás, a hordalék és a szemét feltorlódik a kertjük végében.
Megoldásra vár a probléma.
A vendégház patak felőli kerítése nagyon rossz állapotban van, ami szintén javításra váró
feladat.

Dudás Róbert: Igaznak tartja a felvetéseket, a vendgéház felújítására már van beadva
pályázat, ha nyernének akkor meg tudnák oldani a problémákat.

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

K.m.f.

~sRórt ~torottya~~\
polgármester jegyző

Hajdu Péter
jkv. hit.

Répás Roland
jkv. hit.


