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Jegyzőkönyv

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 12-én
16 órai kezdettel 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.

Dudás Róbert: Köszönti a képviselőket, és ajegyzőnőt. Megállapítja, hogy a képviselők
teljes létszámban vaimak, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnekjavasolja Bíró Sándor alpolgármestert és Lajtosné Lécz E1zsébet
képviselőt.

Indítványára a Képviselő-testület egyhangúlag — 5 igen szavazattal O nem és O
tartózkodás mellett - jegyzőkönyv-hitelesítőnek Bíró Sándor alpolgárniestert és Lajtosné
Lécz Erzsébet képviselőt kijelölte.

Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a Kéii’isel_iselő-testület eEyhanpúlaE — 5 igen
szavazattal. O nem és O tartózkodás mellett - elfo2ad:

1.! Tájékoztató a recski orvosi ügyelet helyzetéről
Előadó: Polgármester

2.! Polgármester tiszteletdíjának megállapítása -

Előadó: Polgármester és jegyző

3.! Egyebek

NAPIREND:

1.! Tájékoztató a recski orvosi ügyelet helyzetéről
Előadó: Dudás Róbert polgármester

Dudás Róbert: A Farmavizit Kft. 2017. január 13-i kezdőnappal, 60 napos határidővel
felmondta az orvosi ügyeletre határozatlan időre kötött szerződést. Indoka a következő
volt: Ezért az összegért nem tudja ellátni a feladatot. Aimak idcjén. amikor megnyerte a
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közbeszerzést, jócskán aláment a másik árajánlatnak, hogy ő nyerjen, de azzal az
összeggel nem tudta működtetni az ügyeletet, ezért felmondta. 60 nap áll rendelkezésükre,
hogy egy újabb közbeszerzést íijanak ki az egy évvel ezelőtti feltételekkel, melyhez
minden település beleegyező határozatára szükség van. Bízik abban, hogy olyan
megoldást sikerül találni, hogy a régi módszer szerint a környék háziorvosai fogják ellátni
ezt a feladatot.

Bíró Sándor: Buktatót érez, mert tavaly Mátraderecskével is gondok voltak a tárgyalások
során.

Dudás Róbert: Nem gondolja, hogy most Mátraderecske problémát jelentene, Parád volt
a macerásabb akkor is, de ott most már új testület van.
Az ügyvéd is leírta, hogy az az emelés, melyet kér, nem kellőképpen van alátámasztva, Igy
újabb közbeszerzési eljárásra van szükség.

2.1 Polgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Polgármester és jegyző

Dr. Jakab Dorottya: A Kormányhivataltól értesítés érkezett, hogy a polgármesteri
bérekre vonatkozó Mötv.-beli jogi szabályozás változott, ezért módosítani kell az alakuló
ülésen ebben a tárgyban hozott határozatukon. A régi számítás szerint a társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíja bruttó 149.000 Ft volt. A törvényi változás
értelmében most az államtitkári fizetésből kell kiindulni, mely 997.000 Ft. A lakosság
számát Figyelembe véve Mátraballán az államtitkári fizetés 40 %-a a főállású polgármester
bére, társadalmi megbízatás esetében ennek az 50 %-a a tiszteletdíj. Ez kb. 50.000 Ft-os
emelkedést jelen havi szinten, amit az állam a központi költségvetésből az
Onkormányzatoknak megtérít.

Dudás Róbert: Nem igazán ért ezzel egyet, véleménye szerint inkább a köztisztviselői
illetményalapot kellett volna emelni.

A Képviselő-testület egyhangú —5 igen — szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa Közsé2i Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (1.12.) határozata .

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Duciás
Róbert társadalmi megbízatású polgármester illetményét 2017.
január 01.-től bruttó 199.434.- Ft/hó összegben, azaz bruttó
Egyszázkilencvenkilencezernégyszázharrnincnégy forint/hó
összegben állapítja meg Magyarország helyi önkomiányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 71. ~ (2) és (4)
bekezdései alapján.
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A Képviselő-testület a polgármester írásban benyújtott és a
Képviselő-testülethez címzett nyilatkozata alapján a
polgármester részére költségtérítést nem állapít meg a jelen
önkormányzati ciklus végéig teijedő időszakra.
A Képviselő-testület 2017. január 01 .-től a 30/20 14. (X.27.)
határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző.

3./ Egyebek
a)

Dudás Róbert: Szeptember 1 -től a vezető óvónő elmegy nyugdíjba. A 8 hónap felmentési
idejéből 5 hónapra — 4 hónapra kötelezően fel kellett — mentették fel a munkavégzés alól.
A felmentési idejét, a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés 5 hónapját ás
szabadságát figyelembe véve február I 5-ig fog dolgozni. Ez azt jelenti, hogy 6 és fél
hónapig dupla bért kellene fizetni, ami egy kezdő bérévei számolva is kb. 2 M Ft. Most az
a kérdés mikortól vegyenek fel a helyére óvónőt, mert szeptemberig nem lehet egyedül az
egy óvónő.

Bíró Sándor: Van-e elegendő erőforrás arra, hogy óvoda dolgozói felvállalják a
helyettesítés megoldását?

Lajtosné Lécz Erzsébet: Talán a szabadság ideje alatt megoldható lenne, ha a jelenlegi
óvónő bevállalja, hogy ne vegyenek fel senkit, de felmentési időre mindenképpen fel kell
venni valakit.

Dudás Róbert: Volna is az állásra egy jelentkező’ Jelenleg Lajtosné Erzsike
alkalmazottja, de azt mondta, hogy az eredeti szakmája óvónő és szeretne váltani, szívesen
eljönne Mátraballára. Egyenlőre nem mondott neki semmit, de nagyon örült a
jelentkezésnek, mert a környéken komoly óvónő-hiány van.

Lajtosné Lécz Erzsébet: A jelentkező nagyon jó munkaerő, ás csak azért egyezne bele a
felmondásába, mert Mátraballára jönne.

Dudás Róbert: Kéri a jegyzőnőt, járjon utána, felvállalhatják-e, hogy szabadság idejére
nem vesznek fel óvónőt, és annak a lehetőségét, hogy a nyugdíjazás kapcsán felmerülő
plusz költségeket az állam átvállalja.

b) .

Dudás Róbert: Ugy néz ki — egyenlőre még nines eldöntve —‚ hogy nuként alak{Ljál(át a
közfoglalkoztatást. Márciustól lépne életbe az a szabály, hogy a szakképzett
munkanélkülieket 3 év alatt maximum csak 12 hónap időtartamra lehet bevonni
közfoglalkoztatásba. A szakképzetteket a munkaügyi fo~a cégekhez kiközvetíteni. Mivel
a környéken túl sok cég nincs ahová ki lehetne közvetíteni dolgozni, és ha nem veszik fel,
vagy valamilyen oknál fogva a dolgozó nem vállalja cl a munkát, akkor még segélyre sem
lesz jogosult. Ezért Úgy gondolja ebben változásnak kell lennie, mert ezen nagyon sokan
felháborodnak és kiesnek a foglalkoztatottak köréből.
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Lajtosné Lécz Erzsébet: Csak az a baj, hogy így ezek az emberek helyi szinten maradnak
és az Önkormányzatnak kell róluk gondoskodni.

Dudás Róbert: Mindenképpen logikátlan lenne a döntés, mert ott, ahol a sok
közmunkással belefogtak olyan feladatokba, mint növénytermesztés, állattenyésztés, most
abba kellene hagyni, mert nem lesz rá elegendő munkaerő.
De hasonlóan logikátlan a közétkeztetésben hozott döntés is, hogy csak gazdasági
társaságtól vehetik az ételt, vagy saját konyhát tartanak fel, vagy társulásban látják el a
feladatot. Mivel az utóbbi kettőre nem voltak meg a feltételek, Mátraballának maradt a
gazdasági társaságtól való étel beszerzése, ezért hordják most Nemtiből. Jogászokkal
beszélve elmondták, hogy van ebben kiskapu, p1. ha Derecske nem az Ovodához vitte
volna be a konyháját, hanem a Mofettához, akkor maradhatott volna a régi rendszer.

Lajtosné Lécz Erzsébet: Miért kellett ezt Így megváltoztatni?

Dudás Róbert: Ezt sajnos nem tudja megmondani senki.

Dr. Jakab Dorottya: Novemberben, amikor a mutatószám felmérést kellett készíteni a
jövő évi normatívához, akkor derült ki a 2017. évi költségvetési törvényből és a szakmai
segédletekből, a gyermekétkeztetési normát csak így tudják megigényelni jogszerűen.

Dudás Róbert: Ebben megint semmi logika nincs, mert kistelepüléseken, ahol nincs
konyha, nagyon nehéz, mert honnan vegyék, de ahonnan eddig vették, ott lecsökken az
adagszám, ami megint nem jó, mert kérdésessé válhat, hogy gazdaságos marad-e
fenntartani a konyhát, de a Nemzetgazdasági Minisztérium szerint ez így van jól.

Bíró Sándor: Ahonnan most hordják, az gazdasági társaság?

Dr. Jakab Dorottya: Igen, így a gyermekétkeztetési normatívát jogszerűen igényli le az
Önkormányzat.

Dudás Róbert: Az árak viszont változtak, annyi különbséggel, hogy ezek az árak
tartalmazzák a szállítás költségét is, Mátraderecske pedig azt külön számlázta le.
Az óvodában eddig 400 Ft volt, most 610 lett, az iskolában 519 Ft~ról 700 Ft-ia
emelkedett a díj. Az alkalmazottaké 570 Ft-ról 650 Ft-ra a szociális étkeztetetteké 679 h
ról 650 Ft-ra, a vendégeké 759 Ft-ról 700 Ft-ra változott.
Az óvodai ár elméletileg belefér az állam által finanszírozott összegbe. Ha a szociális
étkeztetettek és vendégek ebéd térítése nem csökkenne, akkor azt a 90 Ft-ot át lehetne
tenni az iskolásokéhoz és akkor csak 90 Ft lenne az emelkedés, ami heleférhet a szociális
kiadásokba, így nem kell változtatni az ingyenes étkezésen. Bár el lehet gondolkodni azon,
hogy az Önkormányzat felvállalja-e továbbra is minden iskolásnál a 100 %-os támogatását
(mert így nem biztos, hogy tudják, mennyit spórolnak ezzel), bár Úgy gondolja, ezeket a
közétkeztetési árakat most még tudják kezelni, illetve tartani.

Dr. Jakab Dorottya: Kérték a vállalkozót, hogy külön számolja az étel és a szállítási
költséget, mert a költségvetési felmérésen külön soron kelí szerepeltetni a szájlítási
költséget.
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Dudás Róbert: A községben vállalkozások által kihelyezett - gondol itt főleg a temetőben
kihelyezett hirdetőtáblákra - táblákra történt-e befizetés?

Dr. Jakab Dorottya: Minden vállalkozó fel lett szólítva fizetésre, és néhányan fizettek is.

Dudás Róbert: Kéri menjenek ki újra a felszólítások, és aki ennek ellenére sem fizet,
annak a tábláját vegyék le, mert az nem korrekt, hogy az egyik fizet, a másik nem.

Bíró Sándor: A szociális tüzelőanyag felosztásának módszerét nem tartja jónak, mert
olyanok kaptak, akik nem érdemelték meg, és akik megérdemelték volna, gondol a kis
nyugdíjasokra, akik nincsenek sem a hivatal sem a képviselők látókörébe, nem kaptak.
Kéri, hogy 2017. évben gyűjtsék ki az összes, bármilyen támogatást kapott személyt,
kíváncsi arra, hogy az igazi rászorulók hány %-a kap valamilyen támogatást. Javasolja a
jövőre nézve egy tisztességesebb elosztási mód alkalmazását.

Dudás Róbert: Egyetért azzal, hogy nem feltétlenül az arra rászoiulók köre került a
látótérbe. Viszont a rendeletük úgy szól, hogy aki korábban valamilyen támogatásban
részesült, ezáltal kerültek a látókörbe, azok kapjanak. Egyetért azzal is, hogy másként is el
lehetett volna osztani.

Dr. Jakab Dorottya: A Belügyminisztérium megadott egy keretet arra vonatkozóan, hogy
kiket kell előnyben részesíteni a szociális célú tűzifa felosztásánál, amivel már eleve
megkötötték a kezüket. Ettől eltérni nem, lehet, ellenkező esetben a megítélt támogatást
kamatostul kell visszafizetniük a Magyar Allamkincstár felé.

Dudás Róbert: Még most is lehet segíteni azokon a személyeken, akik megérdemelnék,
csak nem kaptak, átmeneti segélyt adva. Vagy tűzifa formájában, mivel a kivágott
fűzfából még van a parókia udvarán. Jövőre pedig jobban át fogják gondolni a
segélyezettek körét. .

Répás Marika beteg és kérte megbízási szerződésének visszavonását, amit már meg is
tettek. A jövőben el kell gondolkodni, hogy melyek azok a területek, ahol érdemes lenne
akár megbízási díj adása mellett is fejleszteni.
Felkéri Lajtosnét, hogy az asszonykórus fogja össze, amíg nem találnak rá megoldást.

Lajtosné Lécz Erzsébet: Megígéri, hogy össze fogja tartani a dalkört.

Bíró Sándor: Decemberben Pető László úrral átbeszélte a Mátrabaliáról szóló könyvet, és
megtárgyalták hol vannak még benne gondok, hol kellene javítani, melyre az volt a válasz,
hogy nem hajlandó átírni. Véleménye szerint ez a könyv, ebben a formában nem érett meg
a kiadásra. Ha a testület Úgy gondolja, átküldi mindenkinek átnézésre.

Dudás Róbert: A könyvben nagyon sok az adat, a számok, inkább statisztikai
kiadványnak felel meg, mint Mátraballán történt eseményekről szóló könyvnek.
Jónak tartja, hogy alpolgármester úr küldje át mindenkinek a könyvet és nézzék át. I-Ia ez
megtörtént beszélnek róla, hogy érdemes-e kiadni, mert ennek nyomdai költsége lesz.
Addig utána fognak járnak, hogy milyen költségek merülnek fel vele kapcsolatban.
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Bíró Sándor: A közös testületi ülésen felmerült a Bodony, Mátraderecske, Mátraballa
településeket összekötő földút rendbetétele. Véleménye szerint nagyobb eséllyel tudnának
pályázni, ha Mátramindszentet is belevemiék.

Répás Roland: A József Attila utca elejétől elindulva bejárta az útszakaszt teljesen a
parádi - bodonyi elágazóig. Közúton ez a szakasz 16,2 km, míg a fZildúton 8,7 km.
Motorral az út kb. 40 kmlh sebességgel haladva 20 percig tartott. Részletesen feltérképezte
az utat mettől meddig milyen az útszakasz, melyet, ha pontosan kész lesz vele, a testület
elé fog terjeszteni.

Dudás Róbert: Mindenképpen jó lenne, de ismerni kell a pályázat pontos feltételeit, mert
elképzelhető, hogy olyan a kiírás, melyet nem tudnak teljesíteni.

Bíró Sándor: Lakossági kéréssel keresték meg, a Fő út 83. szám alatti buszmegállónak a
bejárati kapuból való áthelyezésével kapcsolatban. A tulajdonos felajánlotta, hogy a
kertjéből is szívesen adna helyet a buszmegállónak. Fel kellene venni a volánnal a
kapcsolatot, hogy pár m-rel való áthelyezésről lehetne-e szó.

Dudás Róbert: Nem tudja mennyire járható ez az Út. Elhiszi, hogy az adott családnak ez
probléma, de emberemlékezet óta ott van ez a buszmegálló. Az ~it kanyarulatát figyelembe
véve sem előbbre, sem hátrább nem lehetne tenni a megállót.
Folyószámlahitel-keretet nem igényelnek, mert szerencsére jelenleg nincs rá szükségük,
de ha mégis szüksége lenne rá, akkor egy hónapos áthitási idővel inegnyitható.

Bíró Sándor: A pályázatok hogy állnak?

Dudás Róbert: Sajnos valóban állnak, a TOP-os pályázatoknál márciusra ígérik az
elbírálást, a Heves 33-nál február végére vagy március elejére, de nemcsak a mátraballai
pályázatok állnak, hanem országos szinten állnak pályázatok.

Répás Roland: Mostanában egyre több probl~mát jelentenek a fakivágások. Véleménye
szerint a polgármester és a testület levédésére egy rendeletet kellene alkotni, a közterületre
ültetett fákról. Falugyűlésen felhívni a lakosok figyelmét, meggyőzve őket, hogy
közterületre hálózati kábel alá ne ültessenek fát, mert elérve a vezetéket, áramingadozást
okozhat, vagy ha beülteti az a magánszemély felelőssége és költsége legyen. Ijgyanez a
probléma a gázvezeték és vízvezeték fölé ültetett fákkal is.

Dudás Róbert: Kéri a jegyzőnőt a következő ülésre készítse elő azt az anyagot, illetve
nézzen utána ennek a kérdésnek, hogy önkormányzati területre az önkormányzat
engedélye nélkül nem ültethető semmi, mert az, a beültető saját felelőssége lesz.
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Hajdu Péter: A patakmeder elfogását is bele kellene vermi.

Dudás Róbert: Valóban ezt is javasolja belevenni.

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

K.rn.f.

~
Dudás R~bert Drüakab Dorottya
polgármester jegyző

Lajtosné Lécz Erzsébet
jkv. hit.

Bíró Sándor
jkv.hit.


