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Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december
20-án 15:30 órai kezdettel tartott ülésén.

Határozat száma Tárgya

34/2016. (XII. 20.) 2017. évi munkaterv elfogadása

35/2016. (XII. 20.) VIS MAIOR (temetői partfal) beruházás közbeszerzési eljárásában az
eljárást lezáró döntés (eredményhirdetés) elfogadása

37/2016. (XII. 20.) Érv Zrt. ás az Önkormányzat közötti bérüzemeltetési szerződés
elfogadása

38/2016. (XII. 20.) Csodaszarvas Óvoda nyári zárva Lartási idejének rneghatározása~

Rendelet száma T’rgya

10/2016. (XII. 21.) 2017. évi átmeneti gazdálkodás _____

11/2016. (XII. 21.) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapítása ____



Jegyzőkönyv

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 20-án
15:30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Kultúrotthon házasságkötő terme.

Jelen vannak: Bíró Sándor alpolgármester,
Hajdu Péter képviselő,
Lajtosné Lécz Erzsébet képviselő,
Répás Roland képviselő,
Dr. Jakab Dorottya jegyző.

Igazoltan hiányzik: Dudás Róbert polgármester.

Bíró Sándor alpolgármester: Köszönti a képviselőket, és a jegyzőnőt. Megállapítja, hogy a
képviselők teljes létszámban vannak, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Tájékoztatja a
képviselő-testület tagjait, hogy Dudás Róbert polgármester igazoltan van távol.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnekjavasolja Flajdu Péter és Répás Roland képviselőket.

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

Bíró ~Sándor javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület
ewvhanEúla2 — 4 igen szavazattal, O nem és 0 tartózkodás mellett - elfo~ad:

1.! 2017. évi inunkaterv elfogadása
Előadó: Polgármester

2.! 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet elfogadása
Előadó: Polgármester

3.! VIS MAIOR (temetői partfal) beruházás közbeszerzési eljárásáhan az eljárást lezáró
döntés (eredményhirdetés) elfogadása
Előadó: Polgármester és Jegyző

4.! Döntés a 2016. évi szociális célú tüzelőanyag szétosztásáról
Előadó: Polgármester, Jegyző

5.! ÉRV Zrt. és az Önkormányzat közötti bérüzerneltetési szerződés tervezetének
megtárgyalása
Előadó: Polgármester
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6.! Az egészségügyi alapeflátási körzet megállapításáról szőlő rendelet-tervezet
elfogadása . .

Előadó: Jegyző

7.! Kerepes Önkörmányzata kezdeményezésének megtárgyalása
Előadó: Polgármester

8.! Tájékoztató a kedvezményes szemétszáflítási díj igénybevételének módjáról
Előadó: Polgármester és jegyző

9.! Tájékoztató az orvosi ügyeletet biztosító Farmavizit Kft. díjemelési kérelméről
Előadó: Polgármester és jegyző

10.! Egyebek

Napirendek

1.1 2017. évi munkaterv elfogadása
Előadó: Bíró Sáidor alpolgármester

Dr. Jakab Dorottya jegyző
Előterjesztés: csatolva.

Dr. Jakab Dorottya: Az anyagot mindenki megkapta. Minimálisan 6 ülést kell tartani az
évben.

Bíró Sándor: Kérdi a tervezettel kapcsolatban van-e valakinek módosító indítványa?

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A Képviselő-testület egyhangú — 4 igen — szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta;

Mátraballa Közsé2i Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2016.__jXII.2()._0.
határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi muhkatervét az alábbiak
szerint hagyja jóvá:

A Képviselő-testület üléseinek helye: Polgármesteri Hivatal polgármesteri irodája.
A Képviselő-testület üléseinek ideje: 16 óra.

Február 07. 1./ Az Önkormányzat 2017. évi költségv3tésének részletes
(kedd) tárgyalása (I. forduló).

Felelős: polgármester, gazdálkodási előadó
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Március 07. 1./Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása (II.
(kedd) forduló)

Felelős: polgármester, PB elnök
2.! A Mátraballai Polgárőr Egyesület beszámolója a 2016. évi

tevékenységről
Felelős: polgármester, egyesület elnöke

3.! Az Onkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Felelős: polgármester.

Április 25. 1./Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtása
(kedd) (zárszámadás)

Felelős: polgármester, PB elnöke
2./ A kö~művelődési rendelet felülvizsgálata, Új rendelet

elfogadása.
Felelős: jegyző.

Május 30. 1.! Az önkormányzat 2016. évi gyerihekvédelmi 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

Szeptember Napirend előtt: Beszámoló az előző ülés óta végzett munkáiól.
26. (kedd)

1./Az Önkormányzat 2017. évi I. féléVes anyagi helyzetének
áttekintése.
Felelős: polgármester.

November 1./Az Önkormányzat 2018. évfmunkaterve
28. (kedd) Felelős: polgármester.

2./ A 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása.
Felelős: polgármester, jegyző
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Mátraderecske — Mátraballa Községi Önkormányzatok
Közös Képviselő-testületi üléseinek

2017. évi MIJNKATERVE

2017. február 27. (hétfő) 16 óra Mátraderecske
Napirend:
1. Mátraderecskei Közös Onkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: polgármesterek és jegyző.

2017. április 24. (hétfő) 16 óra Mátraballa
Napirend: ..

1. Mátraderecskei Közös Onkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadási határozatának
elfogadása.
Előterjesztő: po’gármesterek és jegyző.

2017. december 04. (hétfő) 16 óra Mátraderecske
Napirend:
1. Beszámoló a Mátraderecskei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról

Előterjesztő: jegyző.
2. Tájékoztató a közös fenntartású intézmények működéséről

Előterjesztő: háziorvosok, védőnő, körzeti megbízott.

FALUGYŰLÉS
2017. május 30. (kedd) 17 óra Helyszín: Kultúrotthon nagyterme

KÖZMEGHALLGATÁS
2017. december 12. (kedd) 17 óra Helyszín: kultúrotihon házasságkötő terme

2.! 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet elfogadása
Előadó: Bíró Sándor alpolgármester,

Dr. Jakab Dorottya jegyző
Előterjesztés: csatolva.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület egyhangú — 4 igen — szavazattal, 0 nem és O tartózkodás mellett a
következő rendeletet alkotja:
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Mátrabafla Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi átmeueti gazdálkodásról

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011 évi
CXCV. törvény 25.* (1) ES (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Mátrahalla
Községi Onkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról a következő rendeletet alkotja:

1.~ (I) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazást ad a
polgármesternek arra, hogy a Mátraderecskei Közös Onkormányzari Hivatal Mátraballai
Kirendeltsége, illetve a költségvetési intézmények útján a 2017. évi költségvetési rendelet
hatályba lépéséig a hatályos jogszabályok és a 2016. december 31. napjáig elfogadott
megállapodások, valamint a Képviselő-testületnek a 2017. évi költségvetési rendelet hatályba
lépéséig meghozott döntései szerint — az Onkormányzatot megillető bevételeket beszedje,
kiadásokat teljesítse.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2016. 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 illctményrcndszere szerinti
esedékes (kötelező) illetmény-módosítási igényre való tekintettel kerülhet sor (besorolási
osztályban, besorolási fokozatban, fizetési fokozatban való soroselőrelépés). 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.

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

4.* E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba és a 2017: évi költkégvctési rendelet
hatályba lépésével hatályát veszti. .

Dudás Róbert sk. Dr. Jakab Dorottya sk.
polgármester jegyző
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3.1 VIS MAJOR (temetői partfal) beruházás közbeszerzési eljárásában az eljárást lezáró
döntés (eredményhirdetés) elfogadása
Előadó: Bíró Sándor alpolgármester

Dr. Jakab Dorottya jegyző
Előterjesztés: csatolva.

Bíró Sándor: Mindenki olvashatta az előterjesztésben, hogy 3 érvényes ajánlat futott be.
A Habbeton Kft. Egerből, a Horuczi 97 Kft. Szajláról és a Geoteatn Kft. ajánlata szintén
Egerből. A közbeszerzési eljárást lezáró döntésben közbeszerzési eljárás során
győztesként a Geoteam Ut. adta az összességében legjobb ajánlatot.

Dr. Jakab Dorottya: Csütörtökön összeült a helyi bíráló bizottság. Két szempont volt a
pályázati kiírásban, az egyik az ár, a másik a vállalt garancia’ Mindkét szempontból a
Geoteam KR adta a legkedvezőbb ajánlatot. Ha ezt most a testület elfogadja, akkor holnap
a megbízott közbeszerzési szakértő felad egy hirdetményt, hogy rendben lezajlott az
eljárás, megszületett az eljárást lezáró döntés és a 10 napos várakozási idő után meg lehet
kötni a kivitelezési szerződést, majd amikor jön a jó idő, akkor el lehet kezdeni az
építkezést.
A pályázatba be lehetett építeni a közbeszerzési szakértő díját is, így csak a 10 % az
Onkormányzat költsége’

Bíró Sándor: Van-e valakinek más egyéb véleménye a döntéssel kapcsolatban?

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

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 35/2016. (XII.203 határozata

ELJÁRÁST LEZÁRÓ DÖNTÉS :
Készült: 2016. december 20’ napján 15 óra 30 perc
Tár~y’.,, Mówaballa, JózsefAttila v. 6. sz. ~hrsz.: 7]])
alatti ingatlanon történt partfalo~nlás - veszélyeztetve a
3247 Mátraballa, Fő u. 85. sz. (hrsz.: 2) alatt lévó’ községi
temetőt - helyreállítás miatti stabilizációs munkáinak
elvégzése’~ tárgyú eljárás hyertese
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
mint Döntéshozó Mátraballa Község Onkormányzata által
„ Mátraballa, József Attila ii. 6. sz. (1zrsz.: 711) alatti
ingatlünon történt partfalomlás - ve~zélyeztefve a 3247
Mátraballa, Fő it. 85. sz. ~‘hrsz.: 2) alatt lévő községi
temetőt - helyreállítás ~niatti stabilizációs munkáinak
elvégzése” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánítja’
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Szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot az
alábbi ajánlattevők nyújtottak be:
Habbetön Kft. (3300 Eger, Vasút u. 8.)
Horuczi ‘97 Kft. (3334 Szajla, Kertész u. 25.)
GEOTEAM Kft. (3300 Eger, Kertész u. 146.)
Döntéshozó nyertes ajánlattevőként a GEOTEAM Kft.
ajánlattevőt, második helyezettként pedig a Horuczi ‘97
Kit ajánlattevőt nevezi meg az összességében
legelőnyösebb ajánlatuk alapján.

Felelős: polgármester és jegyző.
Határidő: közbeszerzési jogszabályokban foglaltak

szerint.

4.! Döntés a 2016. évi szociális célú tüzelőanyag szétosztásáról
Előadó: Polgármester, Jegyző

Bíró Sándor alyol2ármester

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 46. ~. (2)
bekezdésének c) pontja alapján a 4. napirend megtárgyalásának idejére zárt ülést rendel cl.

Zárt ülés. (Külön jegyzőkönyvben)

A rendes ülés 16 óra 45 perckor folytatódik.

5.! Érv Zrt. és az Önkormányzat közötti bérüzemeltetési szerződés tervezetének
megtárgyalása
Előadó: Bíró Sándor alpolgármester
Előterjesztés: csatolva.

Bíró Sándor: Belenézett a szerződés-tervezetbe és részéről semmi olyat nem talált benne,
ami zavarná.

Lajtosné Lécz Erzsébet: Van valami változás az tavalyihoz képest?

Dr. Jakab Dorottya:
Törvény által meg van meghatározva, hogy a használati díjat külön számlán kell kezelni és
kötött az is, hogy milyen, az ivóvíz- és csatornahálózattal kapcsolatos célokra lehet
elkölteni.
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A recski víziközmű társulás keretében Mátraballán is lenne egy hálózat felújítás, melyről
pontos műszaki tartalmat még nem tudnak. A beruházás kb. 4,2 M Ft melyből 3,9 M Ft
pályázati támogatás, az önerőt pedig a kormány fogja mellé tenni minden, a társulásban
részt vevő önkormányzat számára.

Lajtosné Lécz Erzsébet: Az Érv Zrt.-nél maradhatnak akkor is, ha a beruházás teljes?

Dr. Jakab Dorottya: Mivel az önkormányzat a tulajdonos, így ő volt jogosult pályázni, az
FRV pedig az üzemeltető, s mint üzemeltető tájékoztatva lesz a beruházásról, illetve
kölcsönösen tájékoztatja egymást az üzemeltető és a tulajdonos.

Lajtosné Lécz Erzsébet: Véleménye szerint fogadják el a szerződés tervezetet.

A képviselő-testület egyhangú — 4 igen — szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa Közsé&i Önkormányzat Képviselő-
testületének 37/20 16. (XII.20.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az
ERV Zrt.-vel (3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.) az
Onkormányzat tulajdonában lévő községi szennyvíz
hálózat üzemeltetésére kötendő bérüzenielletési szerződés
tervezetét az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal
jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzőt, hogy a bérüzemeltetési szerződést az
Onkormányzat nevében aláírják.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a szennyvíz hálózat
üzemeltetésére közbeszerzési eljárás lefolytatása nem volt
kötelező, mivel az ERV Zrt-ben Mátraballa Községi
Onkormányzat részvénnyel rendelkezik, annak részbeni
tulajdonosa.

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

6.! Az egészségügyi alapellátási körzet megállapításáról szóló rendelet-tervezet
elfogadása
Előadó: Dr. Jakab Dorottya jegyző
Előterjesztés: csatolva.
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Dr. Jakab Dorottya: Eddig is volt ilyen rendelete az Önkormányzatnak. Mátraderecske %
része az I. körzethez, Mátraderecske % része és Mátraballa a II. körzethez tartozik. Az
OEP is ez alapján a felosztás alapján finanszíroz. Erkezett törvényességi észrevétel az
eddigi rendeletre, továbbá az új rendelet tervezetét kötelezően véleményeztetni kellett a
NEFI-vel (Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet). Beszerezték a véleményét, mert csak
ennek birtokában lehet elfogadni.

Lajtosné Lécz Erzsébet: Mátraballa fogorvosilag Recskhez tartozik?

Dr. Jakab Dorottya: Igen.

A képviselő-testület egyhangú — 4 igen — szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett a
következő rendeletet alkotja:
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Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1 1/2016.(XII.21.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzeteinek megállapításáról

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. ~ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 •* (1) bekezdés

1. ~
E rendelet célja, hogy megállapítsa Mátraballa Községi Önkormányzat (a továbbiakban:
Önkormányzat) közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint a
fogorvosi körzetek számát és az egyes körzetekhez tartozó területek elosztását, az ezekhez
kapcsolódó ügyeleti ellátási körzetek, valamint a védőnői és az iskola egészségügyi körzet
megállapítását az egészségügyi alapellátás kiegyenlített nyújtásának biztosítása érdekében.

2.~

E rendelet személyi hatálya a település közigazgatási területén egészségügyi alapellátást
végző felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, az ezekhez kapcsolódó ügyeleti
egészségügyi ellátást, valamint a védőnői feladatok ellátását végző védőnőkre és az iskola
egészségügyi ellátást biztosító orvosokra terjed lő.

3. *

(1) Mátraballa település közigazgatási területe egy (vegyes) háziorvosi körzetet alkot oly
módon, hogy a II. számú háziorvosi körzethez tartoznak Mátraballa község teljes
közigazgatási területén túl Mátraderecske 1. számú mellékletben felsorolt közterületei.

(2) Mátraballa közigazgatási területén a házi gyermekorvosi körzet nem kerül kialakításra. A
házi gyermekorvosi alapellátást az Önkormányzat vegyes háziorvosi körzeteiben
biztosítja.

(3) A háziorvosi körzetekhez tartozó közterületek jegyzékét jelen rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.

4. *

(1) Mátraballa község közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkol.

(2) A fogorvosi alapellátás Mátraballa község és az egészségügyi szolgáltató által kötött
feladatellátási szerződés alapján biztosított.
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5. @

(1) Mátraballa település közigazgatási területe a háziorvosi ás házi gyermekorvosi
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás vonatkozásában egy körzetet alkot.

(2) Mátraballa település közigazgatási területén a háziorvosi és gyermekorvosi alapellátáshoz
kapcsolódó ügyeleti ellátás a Recski Központi Orvosi Ügyeletet (székhely: 3245 Recsk,
Kossuth L. Út 167.) működtető egészségügyi szolgáltatóval kötött feladat-ellátási
szerződésben foglaltak szerint működik.

(3) A fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ás sürgősségi ellátást az Egri
Közszolgáltatások Városi Intézményei (székhelye: 3300 Eger, Klapka Gy. u. 1.)
biztosítja.

6. ~

(1) Mátraballa település közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot oly módon, hogy a
II. számú védőnői körzethez tartoznak Mátraballa község teljes közigazgatási területén túl
Mátraderecske 1. számú mellékletben felsorolt közterületei.

(2) Avédőnői körzetekhez tartozó közterületek jegyzéke megegyezik a háziorvosi
körzetekhez tartozó közterületek j egyzékével.

7. ~

(1) A településen az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvosi körzetek háziorvosai ás a
védőnők szolgáltatásából áll.

(2) Az iskola-egészségügyi ellátás körzete megegyezik a háziorvosi körzetekhez tartozó
közterületek j egyzékével.

8. ~

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti Mátraballa Községi Önkormány
zat Képviselő-testületének a háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 7/2004. (IV.27.)
önkormányzati rendelete.

Dudás Róbert sk. Dr. Jakab Dorottya sk.
polgármester jegyző
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1. melléklet a 1 1/2016.(X1I.21.) önkormányzati rendelethez
A II. Számú háziorvosi körzetbe tartozó utcák az alábbiak szerint kerülnek

meghatározásra:

Mátraballa község teljes közigazgatási területe:
Belterület:
Ady Endre utca teljes,
Arany János utca teljes,
Bem József utca teljes,
Diákhegy utca teljes,
Dózsa György utca teljes,
Fő út teljes,
Gárdonyi Géza utca teljes,
II.Rákóczi Ferenc utca teljes,
Iskola utca teljes,
Jókai Mór utca teljes,
József Attila utca teljes,
Kossuth Lajos utca teljes,
Május 1. utca teljes,
Mátra utca teljes,
Petőfi Sándor utca teljes,
Radnóti Miklós utca teljes,
Rózsadomb utca teljes,
Rózsavölgy utca teljes,
Sport utca teljes,
Vasút utca teljes,
Vörösmarty Mihály utca teljes.

Külterület:
Nyerges major teljes.

Mátraderecske belterület:
Arpád vezér üt páratlan oldal 1-17. házszámig,

páros oldal 36-100. házszámig
Baross Gábor utca teljes,
Bartók Béla utca teljes,
Bem József utca teljes,
Béke utca teljes,
Dobó István utca páratlan oldal 27-63. házszámig,

páros oldal 40-60. házszárnig,
Kossuth Lajos Út páratlan oldal 27-95. házszámig,

páros oldal 24-84. házszámig,
Nagy Lajos utca páratlan oldal 1-59. házszámig,

Mátraderecske külterület:
Kossuth Lajos út 84/A.
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7.! Kerepes Önkormányzata kezdeményezésének megtárgyalása
Előadó: Bíró Sándor alpolgármester
Előterjesztés: csatolva.

Dr. Jakab Dorottya: Az előterjesztés tartalmaz egy határozati javaslatot is, melyhez ha
sonlót kellene elfogadniuk, ha egyetértenek a kezdeményezéssel.

Bíró Sándor: Véleménye szerint mielőtt állást foglalnak ebben a témában, tudniuk
kellene, hogy van-e még valaki börtönben.

Lajtosné Lécz Erzsébet: Véleménye szerint mielőtt döntenének ebben az ügyben,
hallgassák meg Dudás Róbert polgármester véleményét, aki biztosan többet tud erről.

A képviselő-testület egyhangú — 4 igen — szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett a
Kerepes Onkormányzata kezdeményezéséről való döntést elhalasztja.

8.! Tájékoztató a kedvezményes szemétszállítási díj igénybevételének módjáról
Előadó: Bíró Sándor alpolgármester

Dr. Jakab Dorottya jegyző
Előterjesztés: csatolva.

Dr. Jakab Dorottya: A PEVIK küldi ki a számlákat az NHKV nevében. Múlt hónapban
a II. negyedévről, ebben a hónapban pedig a III. negyedévről küldték ki a számlákat.
Azért küldték ilyen későn a számlákat, mert az állami nonprofit szerv nem bírt a
feladattal. A PEVIK rendszeresen elvégezte a szolgáltatást, a számlázást is 6k fogják
végezni bérszámlázás keretében.
Korábban az önkormányzat 30 %-os kedvezményt biztosított az egyedülálló, nyugdíjasok
részére, mely 2016-ban megszűnt. Ettől az évtől kezdődően törvényileg azok vehetik
igénybe ezt a kedvezmén~’t, akik 60 l-es kukával veszik igénybe a szemétszállítást és
életvitelszerűen egyedül élnek az ingatlanban. Ennek igazolására a PEVIK küldött egy
nyilatkozat-mintát, melyet minden egyedül élőnek kiküldtek, és aki visszahozza, a hivatal
a népesség nyilvántartás adatai alapján igazolja, hogy az ingatlanban egyedül él és
továbbítják a szolgáltató felé. Ennek meglétét a PEVIK Szigorúan ellenőrizni fogja, inert
őket is ellenőrizni fogják. .

Lajtosné Lécz Erzsébet: Ezzel az a problémája, hogy aki igénybe akarja venni a
kedvezményt, annak meg kell vennie a kis lwkát, ami 5-6 ezer forint körül van.

Hajdu Péter: Interneten utána nézett, kb. 5-6 ezer Ft-ba kerül a kerekes kis kuka.

Répás Roland: A kedvezményből pár éven belül megtérül ez a költség.
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9.! Tájékoztató az orvosi ügyeletet biztosító Farmavizit Kft. díjemelési kérelméről.
Előadó: Bíró Sándor alpolgármester

Dr. Jakab Dorottya jegyző

Dr. Jakab Dorottya: Közel egy éve lezajlott a közbeszerzés és az ügyeletet működtető
Farmavizit Kft. gazdálkodási problémáikra hivatkozva kérelemmel élt az Onkormány
zatok felé, hogy az általuk biztosított támogatást 781 ezer Ft-ról 1.100 ezer Ft-ra emeljék
meg. A különbség Mátraballára lebontva 52 ezer Ft-ról 73 ezer Ft-ra emelkedne. A
probléma ezzel kapcsolatban az, hogy a megkötött szerződés alapján az emelkedés max.
10 % lehet. Ha 10%-nál többet akarnak emelni, akkor részletesen alátámasztott adatokkal
kell igazolniuk, melyet meg is küldtek. Ügyvéddel megvizsgáltatva a küldött anyagot az
volt az ő véleménye is, hogy nem elfogadható ez a részletes alátámasztás, mert ha csak a
minimálbér emelést nézik, az nem tesz ki annyit, hogy az emelkedést indokolná.
Ha részletesen nem tudják alátámasztani a 10 %-nál nagyobb mértékű emelkedést, akkor
az is előfordulhat, hogy a szolgáltató felmondja a szerződést, s akkor újabb közbeszerzési
eljárást kell lefolytatni.

10.! Egyebek

Dr. Jakab Dorottya: A köznevelési törvény végrehajtási rendelete értelmében a
fenntartónak kötelezettsége február 15-ig meghatározni, hogy az adútt évben mikor lesz
zárva az óvoda és erről tájékoztatni kell a szülőket.
Javasolja a testületnek, hogy az óvoda nyári zárva tartását 2017. évben a július 17.-tM
augusztus 11.-ig tartó időszakban határozza meg.

A képviselő-testület egyhangú — 4 igen — szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 38 / 2016. (XIL2O.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
nevelési — oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VHI.3 1.) EMMI rendelet 3. ~ (7) bekezdése alapján a
fenntartásában és működtetésében lévő Mátraballai
Csodaszarvas Ovoda (3247 Mátraballa, Fő út 71.) nyári
zárva tartását 2017. évben ajúlius l7.-től augusztus 11.-ig
tartó időszakban határozza meg.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy jelen
döntésről az óvoda vezetőjét értesítse.

Felelős: óvodavezető.
Határidő: a szülők értesítésére 2017. február 15.
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Bíró Sándor: Kérdi: igényli-e a testület, hogy az óvodába menjen egy olyan csapat, aki
megcsinálja a tisztasági festést és a falakra mesefigurákat fest, mert ha igen, akkor
továbbítja az igényt a csapatnak.

Dr. Jakab Dorottya: Az óvoda felújítására még tavaly be lett adva egy pályázat és úgy
tudja, 2017. január, február hónapban várható a döntés, s ha meg lesz a teljes körű
felújítás, utána mehet a tisztasági meszelés. Ehhez a pályázathoz nem kelt önerő.
Ugyanígy be van adva a kultur felújítására is a pályázat.
Remélem, hogy mindkét pályázat nyerni fog.

Az ülésnek több napirendje nem volt, az Alpolgármester azt bezárta.

K.rn.f

M
Bíró Sándor Dr. kab Dorottya

alpolgármester jegyző

Répás Roland
jkv. hit.

~7p~
I-Iajdu Peter

jkv. hit.


