JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április
13-án 16 órai kezdettel tartott ülésén.

Határozat száma

Tárgya

11/2017. (IV 13.)

Támogatási igény benyújtása víz ás csatornaszolgáltatás ráfordításainak
csökkentésére

12/2017. (IV. 13.)

A recski központi orvosi ügyelet 2017. június Ol-től történö ellátása
érdekében közbeszerzési eljárás indítása

13/2017’ (IV 1 3.)

A Mátraballai Csodaszarvas Óvoda új alapító okiratának elfogadása,
maximális felvehető létszám meghatározása

14/2017. (IV. 1 3.)

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című,
Belügyminisztérium által kiírt pályázati felhívásra az óvoda
tetőszerkezetének és WC részének felújítása érdekében pályázat
benyújtása

15/2017. (IV 1 3.)

Önkormányzati
étkeztetési
fejlesztések
támogatása
című,
Belügyminiszter által kiírt pályázati felhívásra pályázat beadásáról
döntés a Mátraballai Csodaszarvas Ovoda melegítőkonyhájának
felújításáról

16/2017. (IVl3.)

Kultúrotthon felújítása céljából az EFOP-4.l.7-16. jelű, „A közösségi
művelődési intézmény
és
szervezetrendszer tanulást segítő
in&astrukturális fejlesztései” című pályázaton történő részvételről való
döntés

17/2017. (IV. 13.)

Folyószámla hitelkeret biztosításáról való döntés

18/2017’ (IV 1 3.)

TAO-s pályázaton történő részvételről való döntés

19/2017. (IV.13.)

PEVIK Kü.-vel a hulladékszállításra vonatkozó szerződés felmondása

20/2017. (IVl 3.)

Ügyeleti tevékenység biztosítására a Farmavizit Kű. megbízása 2017.
június Ol.-től 20l7.július 31.

Rendelet száma

Tárgya

4/2017. (IV 18.)

Díszpolgári cím alapításáról szóló 13/2014. (XII.lO.) önkormányzati
rendelet módosítása

5/2017. (IV. 1 8.)

A települési támogatásról ás az egyéb szociális ellátásokról szóló
2/201 5. (11.14.) önkormányzati rendelet módosítása
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Jegyzőkönyv

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 13-án
16 órai kezdettel megtartott üléséről.
Az ülés helye: Kultúrotthon házasságkötő terme.
Jelen vannak: Dudás Róbert
Lajtosné Lécz Erzsébet
Hajdu Péter
Dr. Jakab Dorottya

polgármester,
képviselő,
képviselő,
jegyző.

Igazoltan hiányzik: Bíró Sándor alpolgármester és Répás Roland képviselő.
Dudás Róbert polgármester:
Köszönti a képviselőket, a jegyzőnőt.
Megállapítja, bogy a képviselők közül 3 tő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Lajtosné Lécz Erzsébet és Hajdu Péter képviselőket.
Indítványára a Képviselő-testület egyhangúlag
3 igen szavazattal O nem és O
tartózkodás mellett jegyzőkönyv-hitelesítőnek Lajtosné Lécz Erzsébet és Hajdu Péter
képviselőket kijelölte.
—

-

Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag
szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett elfogad:

—

3 igen

-

1.! 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
benyújtásáról döntés
Előadó: Polgármester

—

támogatás igénylésének

2.! A recski központi orvosi ügyelet 2017. június Ol-től történő ellátása érdekében
közbeszerzési eljárás indításáról való döntés
Előadó: Polgármester
3./ A Mátraballai Csodaszarvas Óvoda új alapító okiratának elfogadása, maximális
felvehető létszám meghatározása
Előadó: Polgármester
4.!
Önkormányzati
feladateHátást
szolgáló
fejlesztések
támogatása
című,
Belügyminisztérium által kiírt pályázati felhívásra az óvoda tetőszerkezetének és WC
részének felújítása érdekében pályázat benyújtásáról való döntés
Előadó: Polgármester
5.! Díszpolgári Cím adományozására javaslat
Előadó: Polgármester

(I

(

6.! A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (11.14.)
önkormányzati rendelet módosítása (települési óvodakezdési támogatás mértékének
meghatározása)
Előadó: Polgármester
7.! Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása című, Belügyminiszter álta! kiírt
pályázati felliívásra pályázat beadásáról döntés a Mátraballai Csodaszarvas Ovoda
melegítőkonyháj ának felújítása érdekében.
Előadó: Polgármester
8.! Kultúrotthon felújítása céljából az EFOP-4.1.7-16. jelű, „A közösségi művelődési
intézményes szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című
pályázaton történő részvételről döntés
Előadó: Polgármester
9.! Egyebek
Napirendek
1.! 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
benyújtásáról döntés
Előadó: Dudás Róbert polgármester
Előterjesztés: csatolva.

—

támogatás igénylésének

Dudás Róbert: Elmondja, hogy az önkormányzat támogatási kérelmet nyújt be a település
ivóvíz. és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére. A támogatás összege
tulajdonképpen áttüt az Onkormányzaton. Mivel a kincstár az Onkormányzatnak folyósítja
a kb. 4.000.000.- Ft összeget, amit azután utal az önkonnányzat az Eszak-magyarországi
Regionális Vízműtársaság részére. Az önkormányzattal kötött szennyvízüzemeltetési
szerződés viszont már lejárt. Ebben a szerződésben évi 1.500.000.- Ft. mértékű
kompenzáció, üzemeltetési jog vásárlásának díja is szerepelt. Folyamatban van az
egyeztetés az ERV-vel arról, bogy bizonyos mértékű kompenzációt továbbra is kapjon az
önkormányzat.
A Képviselő-testület egyhangú
alábbi határozatot hozta:

—

3 igen, O nem, O tartózkodással

—

szavazattal az

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2017. (IV.13.) határozata
a támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére.
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy 2017. évre
vonatkozóan a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére
támogatási kérelmet kíván benyújtani.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet pályázathoz szükséges
mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására.
Határidő: Azonnal, illetve folyamatos.
Felelős: polgármester.

2.! A recski központi orvosi ügyelet 2017. június 01-től történő ellátása érdekében
közbeszerzési eljárás indításáról való döntés
Előadó: Dudás Róbert polgármester
Előterjesztés: csatolva
Dudás Róbert: Új közbeszerzési eljárást kell indítani az orvosi ügyelet működtetése
kapcsán, mert az előző eljáráshoz képest az 1.200.000.- Ft-os kiegészítő hozzájárulás
összege felemelésre került 1.900.000.- Ft-ra’ Ezt az összeget minden érintett településnek
lakosságszám arányosan kell megfizetnie. A településünkre eső összeg 132.759.- Ft. lesz.
Lajtosné Lécz Erzsébet: Miért emelték fel a hozzájárulás összegét?
Dr. Jakab Dorottya: A Parádflirdői Állami Kórház eddig 750.000.- Ft-tal járult hozzá az
orvosi ügyelet működtetéséhez. Ezek után azonban a kórháznak külön kell közbeszerzési
eljárást indítania az orvosi ügyelet működtetésére, így az általa fizetett hozzájárulás
megszűnt. Emiatt emelkedik meg a települések által fizetendő hozzájárulás mértéke is.
Mátraballa eddig kb. 52.000.- Ft-ot fizetett, a jövőben azonban már 132.759.- Ft-ot kell
fizetnie.
A Képviselő-testület egyhangú
alábbi határozatot hozta:

—

3 igen, O nem, O tartózkodással

—

szavazattal az

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2017. (IV.13.) határozata
Mátraballa Községi Onkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
recski központi orvosi ügyelet (melynek székhelye: 3245 Recsk, Kossuth L. u. 167.) további
működtetése érdekében az alábbi döntéseket hozza:
1 .)A Képviselő-testület Mátraballa község 6 másik településsel (Recsk, Mátraderecske, Parád,
Parádsasvár, Sirok, Bodony) közös központi orvosi ügyeleti tevékenység ellátása
érdekében nemzeti, nyílt határozatlan időtartamra vonatkozó szolgáltatás megrendelése
tárgyhoz közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el.
2.)A Képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 29. ~ (2) bekezdése
alapján meghatalmazza Mátraderecske Községi Onkormányzatot (székhely: 3246
Mátradereeske, Hősök tere 12.), hogy a közbeszerzési eljárást Mátraballa község nevében
és képviseletében eljárva lefolytassa.
3.)A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Gábor polgármestert, hogy Mátraderecske
Községi Önkormányzat nevében Dr. Járos László egyéni ügyvéddel, felelős akkreditált
közbeszerzési tanácsadóval megbízási szerződést kössön a recski központi orvosi ügyelet
(melyhez Mátraderecske település is tartozik) határozatlan időtartamra vonatkozó
szolgáltatás megrendelése tárgyhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítására, a
szükséges közbeszerzési eljárás(ok) előkészítésére és teljes körű lebonyolítására.
4jA Képviselő-testület a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan az „eseti Közbeszerzési
Szabályzat és Együttműködési Megállapodás” tervezetét az előterjesztéshez képest
változatlan tartalommal elfogadta.

5jA Képviselő-testület a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a „ A feladat-ellátási
szerződés központi orvosi ügyeleti tevékenység ellátása” című Összefoglaló tájékoztatás,
eljárást megindító felhívás és a Közbeszerzési dokumentumok tervezetét az
előterjesztéshez képest változatlan tartalommal elfogadta.
6jA Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az Összefoglaló tájékoztatás annak mind a 7
önkormányzat általi elfogadását követően feltöltésre kerül a Közbeszerzési Hatóság
weboldalán található Közbeszerzési Adatbázisba. A megjelenést követő 5 munkanap
elteltével az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldi a Farmavizit Kft-nek, a
Pannon Paramedic Ktt.-nek, a Reálmed KIL-nek, továbbá minden olyan gazdasági
szereplőnek aki a részvételi szándékát határidőben jelezte.
—

—

7.) Az új közbeszerzési eljárás alapján kötendő Új feladat-ellátási szerződés érvényességének
várható kezdő időpontja 2017. június 01.
-

-

SJA Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 3.) pont szerinti megbízási szerződésben a
megbízási díj mindösszesen bruttó 330.000.- Ft, azaz bruttó Háromszázharmincezer
00/l 00 forint, mely költség a 7 önkormányzatot egyenlő arányban terheli. A Képviselő
testület vállalja, hogy Mátraballa Községi Önkormányzat ezen összeget (47.140.- Ft)
Mátraderecske Községi Önkormányzat részére számla ellenében a közbeszerzési eljárás
jogerős lezárulta és a szolgáltatóval a közbeszerzési eljárás alapján kötendő feladatellátási
szerződés aláírása után megfizeti. A Képviselő-testület tudomásul veszi, illetve vállalja,
hogy a közbeszerzési eljárás során az ügyvédi díjazáson túl felmerülő ellenőrzési,
közzétételi és egyéb díjakat szintén egyenlő arányban viseli és azokat Mátraderecske
Községi Önkormányzat részére számla ellenében megfizeti. Megfizeti továbbá szintén
számla ellenében egyenlő arányban Mátraderecske Községi Önkonriányzat részére az
ügyvéd személyes jelenlétét igénylő esetekben a személyes jelenléttel kapcsolatban
felmerülő és eddig felmerült költséget.
9.)A Képviselő-testület kijelenti, hogy az ügyeleti gépjárművet a nyertes ajánlattevőnek kell
biztosítania.
Felelős: polgármester. Határidő: értelem szerint.
3.! A Mátraballai Csodaszarvas Óvoda új alapító okiratának elfogadása, maximális
felvehető létszám meghatározása
Előadó: Dudás Róbert polgármester
Előterjesztés: csatolva

Dudás Róbert: Az óvoda tetőszerkezetének és külső vizesblokkjának felújítására szeretne
az önkormányzat pályázatot benyújtani. A tetőfelújítást a TOP-os pályázat sajnos nem
támogatta.

Dr. Jakab Dorottya: A most ben~jtani tervezett BM-s pályázatban viszont már kehet
tetőre pályázni, a benyújtas~dó pályázat egyik feltétele többek között az, bogy 70 %-os
kihasználtsággal kell működtetni az intézményt.
Az épület állapota is sajnos mostanra olyan, hogy már nem tudna 30 fZ5 gyermek számára
biztosítani férőhelyet, cask 18 1~5 számára.
Dudás Róbert: Emiatt a létszám 18 főben maximalizálásra került.
A Képviselő-testület egyhangú
alábbi határozatot hozta:

—

3 igen, O nem, O tartózkodással

—

szavazattal az

Mátraballa Községi Önkormányzat Kénviselő-testületének
13/2017. (IV.13.) határozata
Mátraballa Községi Onkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés
szerinti változatlan tartalommal jóváhagyta a Mátraballai Csodaszarvas Ovoda alapító okiratát
módosító okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.
A Képviselő-testület egyidejűleg aszerint dönt, hogy a felvehető maximális gyermeklétszám
30 főről 18 főre csökken.
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 2017. július 01.-én lép
hatályba J7gyeleímnel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. .5 10.
pon~jában, a 21. 5(3) bekezdésére és a 84. .5 (3,) bekezdésére egyidejűleg a 2014. február
04. napján kelt alapító okirat visszavonásra kerül.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Mátraderecskei Közös Onkormányzati Hivatal jegyzőjét,
hogy a Magyar Allamkincstár felé küldje meg a szükséges dokumentumokat a törzskönyvi
nyilvántartásba való bejegyzés érdekében.
Indokolás
A Mátraballai Csodaszarvas Ovodába felvehető maximális gyermeklétszám 30 főről 18 fáre
történő csökkentése vált indokolttá az épület jelenlegi műszaki állapotából eredő helybiány
(az egyik helyiségben, a fektetőszobában esőzésekkor rendszeresen jelentkező tetőbeázás, így
az a helyiség rendszeres óvodai használatra, óvodai eszközök, berendezések tárolására is
alkalmatlan), az épület általános műszaki állapota miatt. Az épület az 1960-as években épült,
azóta átfogó felújítás nem történt, csak a minimális állagmegóvási munkák kerültek
elvégzésre.
A felvehető maximális létszámot az Alapító Okirat eddig is tartalmazta, ennek csökkentése
vált indokolttá a fentiek alapján. Az államháztartásra vonatkozó jogszabályok alapján ha az
un. régi típusú, nem az előírt sablon szerinti formátumú az alapító okirat, akkor annak a
módosításakor a teljes alapító okiratot át kell dolgozni az új sablon szerinti formátumba.
Fentiek alapján vált szükségessé a Mátraballai Csodaszarvas Ovoda új alapító okiratái~ak
elkészítése és Képviselő-testület általi elfogadása.
Határidő: soron kívül.
Felelős: jegyző.
—

-‚

4.!
Önkormányzati
feladatellátást szolgáló
fejlesztések
támogatása
című,
Belügyminisztérium által kiírt pályázati felhívásra az óvoda tetőszerkezetének és WC
részének felújítása érdekében pályázat benyújtásáról való döntés
Előadó: Dudás Róbert polgármester
Előterjesztés: csatolva
Dudás Róbert: Az óvoda felújítására már korábban benyújtott pályázat pillanatnyilag
elbírálás alatt van. Viszont ez a pályázat nem tartalmazza az épület tetőszerkezetének
felújítását és egy külső vizesblokk kialakítását. Emiatt szükséges a Belügyminiszter által
kiírt pályázat benyújtása.
Lajtosné Lécz Erzsébet: Tartalmazza-e ez a pályázat napkollektorok telepítését?
Dudás Róbert: Ez a pályázat nem tartalmazza ezt a lehetőséget, viszont mindenképpen
meg kell nézni más pályázati kiírást is, mert ha lehetséges akkor az önkormányzatnak
pályáznia kell a polgármesteri hivatal és az önkormányzati intézmények energetikai
felújítására.
A Képviselő-testület egyhangú
alábbi határozatot hozta:

—

3 igen, 0 nem, O tartózkodással

—

szavazattal az

Mátraballa Közsé2i Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2017. (IV.13..) határozata
I.) Mátraballa Községi Onkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által
a
Magyarország 201 7.évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet
11.2. pontja alapján közösen kiírt és az „Onkonnányzati feladellátást szolgáló fejlesztések
támogatása” című pályázati kiírás alapján pályázatot nyújt be a fenntartásában és
működtetésében lévő Mátraballai Csodaszarvas Ovoda felújítására (tetőzet javítása és WC
felújítás.).
A beruházás összköltsége bruttó 12.502.976.- Ft, azaz bruttó Tizenkettőmillió
ötszázkettőezer-kilencszázhetvenhat forint, melyből az igényelt támogatás összege
11.877.827.-, azaz Tizenegymillió-nyolcszázhetvenhétezer-nyolcszázhuszonhét forint.
A szükséges őnerő mértéke az összköltség 5 %-a, azaz 625.150.- Ft, azaz
Hatszázhuszonötezer-egyszázötven forint, melyet a Képviselő-testület a 2017. évi
költségvetésében biztosít, az rendelkezésre áll.
A Képviselőtestület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a jelen döntésnek megfelelően
a pályázat elkészítéséről és határidőben történő benyújtásáról gondoskodjanak.
Jelen képviselő-testületi határozat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Avr.) 75. ~ (4) bekezdésének
a) pontja szerint a saját forrás biztosításáról szóló igazolásként szolgál, amely 30 napnál
nem régebbi.
-

-

-

2.) Az Ávr. 75. ~ (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület az alábbiakat nyilatkozza:
A jelen támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek,
valósak és hitelesek.
Jelen pályázattal egyidejűleg ugyanerre a tárgyra pályázatot nem került benyújtásra.
-

-

A jelen pályázat benyjtása előtt a felújítást, illetve a fejelsztést nem kezdte meg az
Onkormányzat.

:.

A Képviselő-testület kijelenti, hogy Mátraballa Községi Önkormányzat nem áll jogerős
végzéssel végelszámolás, felszámolás alan, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás
vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nines
folyamatban.
Az 1.) pontban megjelöltösszegű önerő az Onkormányzat 2017. évi költségvetésében
rendelkezésre áll.
Az Onkormányzat megfelel az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. Törvény
(továbbiakban: Aht.) 50. *-ában meghatározott követelményeknek.
Az Onkormányzatnak nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely
a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja.
A támogató által előirásra kerülő biztosítékokat, amennyiben kerülnek ilyenek előírásra,
rendelkezésre fogja az Onkormányzat bocsájtani legkésőbb az Avr. 85. ~ (3) bekezdésében
meghatározott időpontig.
Az Önkormányzat adólevonási joggal rendelkezik, de azt nem érvényesíti.
Az jelen fejlesztés hatósági engedélyhez (építési engedélyhez) nem kötött.
-

-

-

-

-

-

3.) Az Önkormányzat az Áht. 50. * (1), (3)-(4) bekezdései alapján az alábbiakat nyilatkozza:
Az Onkormányzat megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének és
átlátható szervezetnek minősül.
Az Onkormányzatnak esedékessé vált és meg nem fizetett adó-, járulék-, illeték-és
vámtartozása nincsen.
Az Aht. 50. ~ (3) bekezdésében rögzített kizáró okok közül egyik sem áll fenn az
Önkormányzattal, a polgármesterrel és a képviselőkkel szemben.
Felelős: polgármester és jegyző.
Határidő: 2017. május 02. napja a pályázat benyújtására.
-

-

-

5.! Díszpolgári cím adományozására javaslat
Előadó: Dudás Róbert polgármester
Előterj esztés: csatolva

Dudás Róbert: Elmondja, hogy két éve már volt szó képviselő-testületi ülésen díszpolgári
cím adományozásáról. A díszpolgári címek az évente megtartandó Burgonyanapon
kerülnek átadásra’ Kéri a jegyzőnőt, hogy gondolkozzanak azon, mi módon lehet
felterjeszteni jelölteket a cím adományozására. Kéri a képviselőket is, hogy tegyenek
javaslatokat a jelöltekre vonatkozóan folyó év április 30-ig. Ezután a képviselő-testület
soron következő ülésén dönthet a cím adományozásáról.
Dr. Jakab Dorottya: Közli, hogy van lehetőség posztumusz díj adományozására is.
Dudás Róbert: Javasolja, hogy idei évben Bíró János nyugalmazott polgármestert jelöljék
posztumusz díszpolgári címre.
Hajdu Péter: Egy évben mennyi díszpolgári cím adható?
Dr. Jakab Dorottya: Egy díszpolgári cím adható.

Dudás Róbert: Kéri, hogy az önkormányzati rendeletet a képviselő-testület módositsa
Úgy, hogy adható legyen egyszerre egy posztumusz Cím és élő jelölt részére is egy cím.
Lajtosné Lécz Erzsébet: Egy következő alkalommal javasolja posztumusz díszpolgári
címre Solymár László írót, mivel élete és munkássága szorosan kötődött a településhez.

A Képviselő-testület egyhangú
alábbi rendeletet alkotja:

—

3 igen, 0 nem, O tartózkodással

—

szavazattal az

Mátraballa Közsé2i Önkormányzat Kénviselőtestületének
4/2017. (IV.18j önkormányzati rendelete
a Díszyoluári Cím alapításáról szóló
13/2014.(XII.10j önkormányzati rendelet módosításáról
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Onkormányzat) az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. ~ I.
pontjában kapott felhatalmazás alapján a Díszpolgári cím alapításáról szóló 13/2014. QUI.10.)
önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
I
A Díszpolgári cím alapításáról szóló 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 2. * (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. ~
(3) A tárgyjutalomra fordítható összeget a képviselő-testület díszpolgáronként
legfeljebb 50.000 Forintban állapítja meg.”
.~

...

2.~ (1) A Rendelet 6. ~ (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. ~
(6) Evente egy lő részére lehet díszpolgári címet adományozni.”
(2) A Rendelet 6. ~ a kiegészül az alábbi (7) bekezdéssel:
„6. ~
(7) A (6) bekezdésben foglahaktól eltérően évente két lő részére lehet díszpolgári
címet adományozni, amennyiben az egyik fő részére posztumusz kerül a díszpolgári cím
adományozásra.”
(3) A Rendelet 6. ~ a kiegészül az alábbi (8) bekezdéssel:
„6. ~
(8) A díszpolgári címet nem kötelező minden évben odaítélni.”
...

-

...

-

...

3. ~ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mátraballa, 2017. április 13.

Dudás Róbert sk.
polgármester

Dr. Jakab Dorottya sk.
jegyző

6.1 A települési támogatásról és az egyéb szociáHs ellátásokról szóló 2/2015. (11.14.)
önkormányzati rendelet módosítása (települési óvodakezdési támogatás mértékének
meghatározása)
Előadó: Dudás Róbert polgármester
Előterjesztés: csatolva

Dudás Róbert: Közli a képviselő-testülettel, hogy az idei év költségvetési mutatóit látva
módosítani kell az önkormányzati rendeletet, mert eddig szabályozásra került, hogy minden
óvoda- és iskolaköteles gyermek esetében az önkormányzat gyermekenként 10.000.- Ft-tal
támogatja a szülőket. Az óvodakezdés anyagilag kevésbé megterhelő a szülőknek, mint az
iskola megkezdése, ezért az óvodakezdési támogatás mértékét 5.000.- Ft-ra javasolja
változtatni. Ellenben a támogatás kiterjesztésre kerülne a felsőoktatási intézményben tanuló
diákok részére is, folyó év őszétől ők is megkapnák a 10.000.- Ft. összeget.

A Képviselő-testület egyhangú
alábbi rendeletet alkotja:

.—

3 igen, O nem, O tartózkodással

—

szavazattal az

Mátraballa Közsé2i Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló
2/2015. (11.14.) önkormányzati rendelet módosítása
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. ~ (1) bekezdésében, 25. ~ (3) bekezdés b)
pontjában, 26. *-ban, 32. * (1) bekezdés b) pontjában, 32. * (3) bekezdésében, 33. * (7)
bekezdésének, 45. ~ (I) bekezdésében, 48. * (4) bekezdésében, 132. * (4) bekezdés a), d) és
g) pontjaiban, a 1 34/E. *-ban, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 18. * (2) bekezdésében, a 131. * (1) bekezdésében, továbbá Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 13. ~ (1) bekezdésének 8a.
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a)
pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a települési
támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (11.14.) önkormányzati rendeletét
az alábbiak szerint módosítja:
1. ~ A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (11.14.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. *-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„12. ~ (1) A települési iskola- és óvodakezdési támogatásra jogosult a település óvodájába és
iskolájába járó gyermeke, valamint általános iskola felső tagozatára járó, illetve középfokú
tanulmányokat folytató gyermeke után a szülő jövedelemhatárra és vagyoni helyzetre való
tekintet nélkül.
(2) A támogatás összege gyermekenként minden óvodai nevelési év és iskolai tanítási év
elején óvodás gyermekek esetében 5.000.- Ft, iskolás gyermekek esetében 10.000.- Ft.
(3) Települési iskolakezdési támogatásra jogosult az (1) és (2) bekezdésekben foglaltakon
túlmenően saját jogán a felsőfokú tanulmányokat folytató fiatal felnőtt a felsőoktatási tanév
elején.

(4) A települési iskolakezdési támogatás összege a (3) bekezdés szerinti esetben 10.000.Ft/fő.”
2. ~ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mátraballa, 2017. április 13.

Dudás Róbert sk.
polgármester

Dr. Jakab Dorottya sk.
jegyző

7./ Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása című, Belügyminiszter által kiírt
pályázati felhívásra pályázat beadásáról döntés a MátrabaHai Csodaszarvas Ovoda
melegítőkonyhájának felújítása érdekében.
Előadó: Dudás Róbert polgármester
Előterjesztés: csatolva

Dudás Róbert: Elmondja, hogy ez a pályázat a korábbi években már két alkalommal került
benyújtásra, mindkétszer elutasították. Javasolja, bogy ismét nyújtsa be az önkormányzat a
pályázatot, mivel rendelkezésre állnak az aktuális árajánlatok. A pályázat fóösszege idén
8.500.000.- Ft, az önlcorrnányzatnak szükséges 5 % önerőt biztosítania.
A Képviselő-testület egyhangú
alábbi határozatot hozta:

—

3 igen, 0 nem, O tartózkodással

—

szavazattal az

Mátraballa Közséui Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2017. (IV.13j határozata
Mátraballa Községi Onkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag úgy dönt, bogy a
Nemzetgazdasági Minisztérium, a Belügyminisztérium és az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által közösen kiírt, “Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” című
pályázaton indulni kíván az Onkormányzat által fenntartott Mátraballai Csodaszarvas Ovoda
épületében lévő melegítő- és tálalókonyha felújítására (villamos hálózat korszerűsítése,
vízhálózat korszerűsítése, szakipari munkálatok, eszközbeszerzés).
A szükséges önerő az összköltség 5 %-a, amely az Onkonnányzat rendelettel elfogadott 2017.
évi költségvetésében rendelkezésre áll, azt a Képviselő-testület biztosítja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, bogy a jelen döntésnek megfelelően
a pályázat elkészítéséről és határidőben történő benyújtásáról gondoskodjanak.
Jelen, Képviselő-testület által hozott határozat az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.3l.) Kormányrendelet 72. ~ (3) bekezdésének a) pontja
szerint a saját forrás biztosításáról szóló igazolásként szolgál.
Felelős: polgármester és jegyző.
Határidő a pályázat beadására: 2017. május 09. 16.00

8.! Kultúrotthon felújítása céljából az EFOP-4.l.7-16. jelű, „A közösségi művelődési
intézményes szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című
pályázaton történő részvételről döntés
Előadó: Dudás Róbert polgármester
Előterjesztés: csatolva

Dudás Róbert: A tavalyi évben benyújtásra került pályázatot elutasították, de az
önkormányzat megfellebbezte a döntést ás újra beadta a pályázatot. Van azonban egy másik
pályázati lehetőség, ami szinte ugyanazokkal a feltételekkel került kiírásra, azzal a
különbséggel, hogy eszközbeszerzés, úgymint hang- ás fénytechnika nem található benne.
Viszont ehhez a pályázathoz az önkormányzatnak nem kell önerőt biztosítani. Kérdezi a
jegyzőnőt, hogy megírták-e már a pályázatot?
Dr. Jakab Dorottya: Elmondja hogy, a pályázatíró cég még csak a szükséges iratokat kérte
be, a pályázatírás folyamatban van, az április 30.-I határidőre a pályázat benyújtásra fog
kerülni.

A Képviselő-testület egyhangú
alábbi határozatot hozta:

—

3 igen, 0 nem, O tartózkodással

—

szavazattal az

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2017. (IV.13.) határozata
Mátraballa Községi Onkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag Úgy dönt, hogy az
EFOP-4.1 .7-16. jelű, ‘A közösségi művelődési intézmény ás szervezetrendszer tanulást segítő
in&astrukturális fejlesztései” című pályázaton indulni kíván a tulajdonában lévő kultúrotthon
(címe: 3247 Mátraballa, Fő út 87., hisz: 3.) fejlesztésére
A pályázat támogatási intenzitása 100 % os mértékű, Így az Onkormányzatnak önerő
biztosítása nem szükséges.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a jelen döntésnek megfelelően
a pályázat elkészítéséről ás határidőben történő benyújtásáról gondoskodjanak.
Jelen, Képviselő-testület által hozott határozat az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.3 1.) Konnányrendelet 72. * (3) bekezdésének a) pontja
szerint a saját forrás biztosításáról szóló igazolásként szolgál.
Felelős: polgármester és jegyző.
Határidő a pályázat beadására: 2017. április 30.
-

9./ Egyebek
Dudás Róbert: Elmondja, hogy az Önkormányzat működéséhez szükséges folyószámla hitel
felvétele 7.000.000.- Ft. összegben. Mivel folyamatban van a partfalépítés is a József A. út
elején, május végére elkészül, így akkor kell biztosíani a 10 % önerőt. A hitelkeret felvételét
biztonságképpen javasolja, mert bármi közbejöhet az Onkormányzat életében és arra az esetre
jó, ha van a hitelkeret biztonságképpen.

A Képviselő-testület egyhangú
alábbi határozatot hozta:

—

3 igen, O nem, O tartózkodással

—

szavazattal az

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2017. (IV.13.) határozata
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, bogy a számlavezető Mátra
Takarékszövetkezetnél (3200 Gyöngyös, Magyar Út 1.) folyószámla hitelkeret szerződést köt
7.000.000.- Ft, azaz Hétmillió Forint összeghatárig, 2017. december 31-ig.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés megkötésére. Az
önkormányzat kötelezettséget vállal az igénybe vett hitel visszaf~zetésére, fedezetként
felajánlja a tulajdonában lévő, Mátraballa 3 brsz-ú belterületi kultúrotthon megjelölésű
ingatlant, amely forgalomképes.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző.

Dudás Róbert: Elmondja, hogy az Önkormányzat a TAO-s pályázati rendszeren keresztül
pályázatot szeretne benyújtani az MLSZ Országos Pályaépitési Programjához kapcsolódóan.
A Képviselő-testület egyhangú
alábbi határozatot hozta:

—

3 igen, 0 nem, O tartózkodással

—

szavazattal az

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2017. (IV.13.) határozata
1.) Mátraballa Községi Onkormányzat Képviselő-testülete támogatja az MLSZ Országos
Pályaépítési Programjához kapcsolódó pályaépítési programot és a TAO-s pályázati
rendszert.
2.) Fentiek alapján a két program keretén belül pályázni kíván az alábbi fejlesztések
megvalósítására:
a) A projekt címe: MűRives labdarúgó pálya megépítése Mátraballán. Megvalósítási
helyszín: 3247 Mátraballa, Iskola a 5., hrsz: 73.
Összköltség:
30.934.466.- Ft
Saját forrás:
9.280.340.- Ft
Igényelt támogatás összege: 21.654.126.- Ft
b) A projekt címe: Sportöltöző épület bővítése, mely 50 m2-t nem meghaladó bővítést
jelent. Megvalósítási helyszín: 3247 Mátraballa, Május I. u. 69/A., hrsz: 286,
alrészlet: b.

Összköltség:
12.500.000.- Ft
Saját forrás:
3.750.000.- Ft
Igényelt támogatás összege: 8.750.000.- Ft
Az a) és b) pontokban megjelölt két projekt összes költsége: 43.434.466.- Ft.
A saját forrás összege:
13.030.340.- Ft.
Az igényelt támogatás összege:
30.404.126.- Ft.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, bogy a Magyar Labdarúgó
Szövetség által nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás
összegének 2017. és 2018. évi költségvetéseiben történő elkülönítéséről
gondoskodjon, azokban biztosításra, illetve betervezésre kerüljön.
Felelős: polgármester.
Határidő: pályázati kiírásban meghatározott határidő.

Dudás Róbert: Elmondja, hogy az NHKV Zrt. visszavonta a Pevik K& megfelelőségi
véleményét. Ennek az a jogi vonzata, bogy az Onkormányzatnak 30 napon belül vissza kell
vonni a Pevik Kű-vel kötött hulladékszáflítási szerződést, azt fel kell mondani A változás oka
a hulladékgazdálkodás “régiósításának” végrehajtása. A felmondási idő alatt létrejövő új cég
lesz az egyetlen közszolgáltató, amelynek alvállalkozói lesznek előreláthatólag a jelenlegi
közszolgáltatók. Ez ügyben a későbbiek folyamán a Pevik Kit. részletes tájékoztatót fog
tartani az érintett települések polgármestereinek.

A Képviselő-testület egyhangú
alábbi határozatot hozta:

—

3 igen, O nem, O tartózkodással

—

szavazattal az

Mátraballa Közsé2i Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2017. (IV.13.) határozata
1.) A Képviselő-testület egyetért azzal, bogy az önkormányzat a Mötv. 13. * (1) bekezdés
19. pontjában és a Ht. 33-37/B. *-ában meghatározott hulladékgazdálkodási feladat- és
hatásköröket, Így különösen a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztására, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésére, módosítására
vonatkozó feladat- és hatáskörét a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulásra ruházza át. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási
megállapodás módosításának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dudás Róbert polgármester
2.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Polgármester a Heves Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulásnak társulási tanácsülésén támogassa a társulásba Új
tagönkormányzatok felvételének szándékát.
Határidő: soron következő társulási tanácsülésen, illetve értelem szerint
Felelős: Dudás Róbert polgármester

3.) A Képviselő-testület egyetért az Önkormányzat és a PEVIK Nonprofit KI között
létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetésével azzal, hogy a közszolgáltatási szerződés az Új hulladékgazdálkodási
közszolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződés hatályba lépésének napján, de
legkésőbb 2017. szeptember 30. napján szűnjön meg. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
megszüntetésére vonatkozó szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dudás Róbert polgármester

Dr. Jakab Jiorottya jegyző: A közbeszerzési eljárás előre láthatólag hosszadalmas lesz.
Egyidejűleg fontos tudni azt is, hogy ahhoz, hogy június 01 .-től tudjon működni, ahhoz már
május 10.-ére meg kell lennie az ANTSZ engedélynek és az OEP-el kötött szerződésnek is. És
mivel még most indul majd csak a közbeszerzési eljárás, Így kétségesnek látja, hogy május
10.-érc a most induló közbeszerzési eljárás le fog zajlani. Igy erre az esetre javasolja, hogy
legyen egy olyan határozat, hogyjúnius és július hónapokra a Farmavizit Kü. kapjon Újabb 2
hónapos megbízást, így a közbeszerzés alapján 2017. augusztus 01.-től működő új szolgáltató
július 10.-ére már biztos meg tudja szerezni az összes engedélyt és szerződést. Július 10.-érc
már biztosan lezajlik a közbeszerzési eljárás, május 10.-érc viszont biztos hogy még nem lesz
vége.

A Képviselő-testület egyhangú
alábbi határozatot hozta:

—

3 igen, 0 nem, O tartózkodással— szavazattal az

Mátraballa Közsé2i Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2017. (IV.13j számú önkormányzati határozata
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 9/2017. (111.08.)
számú határozatát a következőképpen módosítja:
A „2017. május 31.-ig terjedő időszakra” szövegrész helyébe a ‚.2017. július 31.-ig terjedő
időszakra” szövegrész lép.
A Képviselő-testület tehát a Farmavizit Kft-vel az eredetileg 2017. április 01.-től 2017. május
31.-ig kötött feladatellátási szerződés újabb két hónappal (2017. július 31.-ig) történő
rneghosszabbításával egyetért.
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a jelen döntés alapján a
feladatellátási szerződés 2 hónapos meghosszabbítását tartalmazó módosító szerződést aláíija.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal.

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

K.m.f.
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Dr. Jakab Dorottya
jegyző

polgármester

Lajtosné Lécz Erzsébet
jkv. hit.
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