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Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 08-án
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Dudás Róbert polgármester:
Köszönti a képviselőket, a jegyző asszonyt, a PB tagjait és a meghívottakat.
Megállapítja, hogy a képviselők teljes létszámban jelen vannak, az ülés határozatképes, azt
megnyitja. Kérdi, hogy észrevétel van-e a kapott anyaggal kapcsolatban. Megállapítja, hogy
nem merült fel észrevétel.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnekjavasolja Lajtosné Lécz Erzsébet és Hajdu Péter képviselőket.
Indítványára a Képviselő-testület egyhangúlag
5 igen szavazattal 0 nem és O
tartózkodás mellett jegyzőkönyv-hitelesítőnek Lajtosné Léez Erzsébet és Hajdu Péter
képviselőket kijelölte.
—

-

Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhan2úla2
szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett elfo~ad:

1.! Az Önkormányzat 201’7. évi költségvetésének elfogadása (II. forduló)
Előadó: Polgármester, PB elnöke
2.! A mátraballai Polgárőr Egyesület beszámolója a 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Polgármester, Egyesület elnöke
3.! Az Onkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Polgármester
4.! Egyebek
Napirendek
1.! Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása (II. forduló)
Előadó: Dudás Róbert polgármester
Répás Roland PB elnöke
Előterjesztés: csatolva.

—

5 i~en

-2-

Dudás Róbert: Felkéri a Répás Rolandot, ismertesse a Pénzügyi Bizottság javaslatát a
2016. évi költségvetéssel kapcsolatban.
Répás Roland: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet és azt változatlan tartalommal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Dudás Róbert: Kérdi, van-e a költségvetéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, javaslat?
Kérdés, Javaslat nem volt.
Dudás Róbert polgármester: Amennyiben nincs, elfogadásrajavasolja az adósságot
keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos határozati javaslatot és az Onkomiányzat 2017. évi
költségvetésének tervezetét.

A Képviselő-testület egyhangú
és az alábbi rendeletet alkotja:

—

5 igen

—

szavazattal az alábbi határozatot fogadja el

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő

—

testületének

3/2017. (III. 09.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés O pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államliáztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Aht.) 23. ~ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ami.) 27. ~ (1) és (2) bekezdésében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. ~
(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzat Képviselő-testületére, Bizottságaira, a
Mátraderecskei Közös Onkormányzati Hivatal Mátraballai Kirendeltségére és az
Onkormányzat intézményére teijed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekinteté
ben minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre,
valamint minden támogatásban részesülőre.
(3) A támogatásban részesülők sz Aht. 53/A. ~ (1) bekezdése értelmében a juttatott
összegek rendeltetésszerű felhasználásáról kötelesek elszámolni. Az ezzel kapcso
latos részlet szabályokjelen rendelet 13. *-ában találhatók.

-32. ~
Az Önkormányzat a címrendet a következők szerint állapítja meg:
Önálló címet alkot:
a) Onkormányzat kormányzati funkciói gyűjtőnév
b) Mátraballai Csodaszarvas Ovoda
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a)
aa)
ab)
b)
ba)
-

-

-

-

Tárgyévi költségvetési bevételét
Működési költségvetési bevételét
Felhalmozási költségvetési bevételét
Tárgyévi költségvetési kiadását
Működési költségvetési kiadását
Személyijellegű kiadások
Munkaadókat terhelőjárulékok
Dologi és egyébjolyó kiadások
Szociálpolitikai támogatások
Működési célú pénzeszköz átadás

Finanszírozási kiadások

bb) Felhamozási célú költségvetési kiadását
Felújítás,beruházcts
Felújítás ÁFA
c)
Működési költségvetési hiányát
állapítja meg.
-

d)

Felhalmozási költségvetési hiányát
állapítja meg

86.180
74.531
11.649
86.180
74.922
28.161
6.355
32.393
4.830
3.183

E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft
E Ft
E Ft
EFt
E Ft
E Ft

1.245 E Ft
10.013
7.309
2.704
18.968

E Ft
EFt
E Ft
E Ft-ban

11.649 E Ft-ban

(2) Az önkormányzat a működési költségvetési hiány finanszírozását:
a)
6.9 16 e Ft összegben a 2016. évi működési célú pénzmaradványból,
b) 12.052 e Ft összegben rendkívüli önkormányzati támogatásból tervezi
megpályázni
(3) Az önkormányzat a fejlesztési költségvetési hiány finanszírozását:
a)
9.377 e Ft összegben a fejlesztési hitel (éven túli) felvételével,
b)
2.272 e Ft összegben kommunális adóbevételének 50 %-ából kívánja
finanszírozni.
(4) A Képviselő-testület a 2017. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:

-4..
a) Önkormányzati szakfeladaton:

b) Mátraballai Csodaszarvas Ovoda

1 fő választott tisztségviselő,
megbízatású polgármester
6 fő közalkalmazott
6 fő közfoglalkoztatott
4 fő közalkalmazott

társadalmi

2. ~
A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés kiadási főösszegét a 2. melléklete szerint
hagyja jóvá.
4.~
(1) A Képviselő- testület az Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási bevéte
leinek és kiadásainak összefoglalt mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el
(2) A 2017. évi felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyleteit az Áht.29/A *-ában foglaltak
szerint határozza meg.

Az adósság- és bitelállományról szóló kimutatást a Képviselő-testület a 5. melléklet
szerint hagyja jóvá.
A 2017. év bevételi és kiadási előirányzatának teljesítéséről szóló előirányzat
felhasználási ütemtervet e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
8.*
A Képviselő-testület a bérleti díjak és a temetési segély összegét a 7. melléklet szerint
fogadja el.
9.~
A közvetett támogatás kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

-510. ~
Mátraballa Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésében a 2016. évi működési
célú 6.916 e Ft-os pénzmaradványon felül 12.052 e Ft hiánnyal tervez, melyre
tekintettel pályázatot nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra év közben.
A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje
11. ~
(1) A civil szervezetek támogatásának elbírálásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő
testület gyakorolja.
(2) A Képviselő-testület a támogatásáról szóló egyedi döntését a tárgyévi költségvetési
rendelet elfogadásával egyidejűleg hozza meg. A döntést követő 15 napon belül a
támogatott szervezetet értesíti határozatáról.
(3) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támoga
tási szerződésben rögzíteni kell legalább az Amr. 73. ~ (1) bekezdésében foglalt
feltételeket.
(4) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.
(5) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a Képviselő-testü
let felé.
(6) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított
számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a
támogatás folyósítását követő évjanuár 15. napjáig köteles eleget tenni.

Egyes végrehajtási szabályok
12. ~
(1) A központi pótelőirányzatok és a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat válto
zások miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület
éves költségvetési beszámolóval egyidejűleg, illetve szükség szerint dönt.

13. ~
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére, a
kiadások teljesítésére az évi elfogadott költségvetési rendelet szerint.
(2) A költségvetési rendelet 3. ~ (1) bekezdése a 2017. január l-jétől a költségvetési
rendelet elfogadásáig teljesített bevételeket és kiadásokat is tartalmazza.

-6‚4. ~
(1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény 34. * (2) bekezdése alapján
jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az önkormányzati
feladatok tekintetében a polgármesterre ruházza át a (2) (4) bekezdésben foglalt
megkötésekkel.
—

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt személy átruházott joga nem érinti a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat.
(3) Az (1) bekezdésben hozott döntések áthúzódó hatású többletkiadással nemj árhat
nak.
(4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, az önkormányzat költségvetési
szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet
módosításáról a Képviselő-testület ajegyző által történő előkészítés után, a polgár
mester előterjesztése alapján dönt’
15. ~
Az önállóan működő s gazdálkodó költségvetési szervek 2016. évi pénzmaradványának
elszámolása során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány elszámolása
során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány felhasználásáról a
Képviselő-testület dönt.
16. ~
Az év közben keletkező többlet bevételek felhasználásáról a testület dönt a polgár
mester javaslata alapján, a költségvetési rendeletének egyidejű módosításával.
—

t7. ~
A fentieken túl előirányzat-módosítás a Képviselő-testület rendeletének módosítása
alapján történhet.
18. ~
A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratában
meghatározott feladatot látja el.
19. ~
Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni: a tárgyévben
szerződés alapján befolyt bevételt, ha az, bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül
felhasználásra a következő évben, a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre

-7kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben valósul
meg.

20. ~
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat szabad
pénzeszközeit a legbiztonságosabb betétben elhelyezze a kamatbevételek növelése
érdekében a számlavezető pénzintézetnél.
Záró rendelkezések
21. ~
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon
—

Dudás Róbert sk.
polgármester

—

gondoskodik.

Dr. Jakab Dorottya sk.
jegyző

1. melléklet a 3/2017. (III. 09.) önkormányzati rendelethez

Mátraballa Községi Önkormányzat 2017. évi bevételei
Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés
Működési bevételek
Önkormányzati vagyon
Víztermelés, kezelés
Háziorvosi alapellátás
Közművelődési tevékenység
Köztemető fenntartás
Szociális étkeztetés
Gyermekétkeztetés
Munkahelyi vendéglátás
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása
Közhatalmi bevételek
Helyi adók Iparűzési adó
-

2017.évi
eredeti elői.
4.577
358
25
600
452
13
940
1.211
762
216
15.993
9.000

-

-

Idegenforgalmi adó
Kommunális adó

100
4.543

50

Pótlék
Gépjárműadó 40 %-a

2.300

Önk. működési tám. áh-belülről (állami tám.)

34.689

Egyéb működési célú támogatás
Működési célra átvett pénzeszk.

2.576
2.576

Költségvetési bevételek:

57.83 5

Működési hiány finanszírozása

18.968

Pénzmaradvány 2016. évi Önkorm.±Óvoda

6.916

Rendkívüli önkormányzati támogatás

12.052

Felhalmozási célú hiány finanszírozása

9.377

Fejlesztési hitel (éven túli)
Bevételek mindösszesen:

86.180

2. melléklet a 3/2017. (III. 09.) önkormányzati rendelethez

Mátraballa Községi Önkormányzat önállóan gazdálkodó
intézményeinek működési és felhalmozási kiadása 2017. évben

Megnevezés

1. Önkormányzati szakfeladatok kiadásai
Személyi juttatás
Munkált. Terh. Jár.
Dologi kiadások
Támogatás, szoc. pol.
Atadott pénz műk. célú
Felújítás

Adatok ezer Ft-ban
20l7.évi
Létszám keret—
eredeti
előirányzat
engedélye-zett

68.641
15.161
3.445
30.764
4.830
3.183
2.413

12

Beruházás
Finanszírozási kiadás
..

7.600
1.245

Ebből: Önkormányzatok igazgatási tev.
Személyi juttatás
Munkált. Terh. Jár.
Dologi kiadások
Felújítás

2. Mátraballai Csodaszarvas
Személyi juttatás
Munkált. terh. járulékok
Dologi kiadások

Kiadások mindösszesen:

Óvoda

10.769

1+4

2.900
905
6.964
1.016

17.539

4

13.000
2.910
1.629

86.180

16

-103. melléklet a 3/2017. (III. 09.) önkormányzati rendelethez
MÉRLEG
Mátraballa Községi Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól
Adatok ezer Ft-bait
Megnevezes

2017. évi
eredeti clot

.

Megnevezes

2017. évi
eredeti clot
.

‘.

Működési célú bevételek

74.531

Működési célú kiadások

76.167

Működési bevételek
Közhatalmi bevételek
Önk. működési támogatása (állami tám.)
Rendkívüli önk. tám. (mák. képesség megőrz.
zolg. tám.)
Egyéb működési célú tám. (átvett pénzeszk.)
2016. évi mák. e. pénzmaradvány

4.577
13.721
34.689
12.052

Személyijuttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
Egyéb mük.célú pénze.átadás

28.161
6.355
32.393
3.183

Felhalmozási célú bevételek

11.649

Kommunális adóból
Fejlesztési hitel (éven túli)

Önkormányzati bevételek összesen

2.576
6.916

2.272
9.377

86.180

Ellátások pénzbeli juttatása (Szocpol.)
Fii~anszírozási kiadás

Felhalmozási célú kiadások
Beruházás
Felújítás

Önkormányzati kiadások összesen

4.830
1.245

10.013
7.600
2.413

86.180

—11—
4. melléklet a 3/2017. (III. 09.) önkormányzati rendelethez
MátrabaHa Községi Önkormányzat 2017. évi
felhalmozási kiadásai
Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés

Felújítás

2017.évi
eredeti elm.
2.413

Szennyvíz gyűjtés, kezelése
Szivattyú felújítás, csatomahálózat

1.397

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Polgármesteri hivatal vizesblokk kialakítás

1.016

Beruházás

7.600

Köztemető fenntartása és működtetése
Partfal építés vismajor támogatással-önerő

3.000

Város- és községgazdálkodás
Településrendezési terv és integrált fejlesztési
stratégiai terv

4.600

Felhalmozási kiadás összesen

10.013

-125. melléklet a 3/2017. (III. 09.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás adósság és hitelállományról
2017. év
Az Önkormányzat adósság és hitelállományának összege: 0 Ft.

Hitel/adósság
állomány

Lejárat éve

Hitelezők
megnevezése

Eszközök
megnevezése

-136. melléklet a 3/2017. (III. 09.) önkormányzati rendelethez

Mátrabaila Község 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesítéséről szóló
előirányzat felhasználási ütemterv
-.

Adatok ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS
Működési bevételek
Közhatalmi bevételek
Allami támogatás
Atvett pénzeszközök
Rendkívüli— támogatás
2016.évi pénzmaradvány
Fejlesztési hitel

I.negyedév
1.500
7.996
8.672
0
6.026
1.729
0

III. negyedév

IV. negyedév

789
0
8.672
1.288
6.026
1.729
4.688

1.500
7.997
8.672
0
0
1.729
4.689

788
0
8.673
1.288
1.729
0
0

4.577
15.993
34.689
2.576
12.052
6.916

II. negyedév

Összesen

Bevételek összesen
Önkorm. korm.fuiikc.
Csodaszarvas Óvoda
Beruházás, felújítás
Finanszírozási kiadás

25.923

23.192

24.587

12.478

86.180

14.345
4.385
0
1.245

14.345
4.384
5.007
0

14.345
4.384
5.006
0

14.348
4.386
0
0

57.383
17.539
10.013
1.245

Kiadások összesen

19.975

23.736

23.735

18.734

86.180

í948

i404

6.256

0

0

Havi halmozott eltérés

7. melléklet a 3/2017. (III. 09.) önkormányzati rendelethez
Bérleti díjak

Gyógyszertári szoba

19.000 Ft/hó

Kultúrotthon: fűtési szezonban nagyterem
kisterem
Fűtési szezonon kívül nagyterem
kisterem

2.500 Ft/óra
1.900 Ft/óra
1.500 Ft/óra
1.300 Ft/óra

-

-

-

-

Temetési segély

I

Temetési segély összege

10.000 Ft

8. melléklet a 3/2017(111. 09.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás közvetett támogatásokról

Közvetett támogatás megnevezése
Magánszemélyek kommunális adój ának
kedvezménye
(30 %-os támogatásban részesülnek:
70. életévüket betöltött egyedül élők,
saját háztartásukban három vagy annál több
kiskorú gyermek ellátásáról gondoskodók,
-_gyermekét_egyedül_nevelő_szülők.
-

-

Közvetett támogatás
összege ( Ft)
270 000

-15Bíró Sándor alpolgármester: Mátraballán két szociális szövetkezet működik. Az egyik a
Mátraballai Szociális Szövetkezet, a másik a Mentsük meg az erdőt Szociális Szövetkezet. Az
Onkormányzat mindkettőnek tagja. Havonta 2x1 0.000.- Ft lesz a tagdíj, mindkét szövetkezet
felé, két fő mátraballai lakos is foglalkoztatva lesz, 201’7. április 1-től.
Lajtosné Lécz Erzsébet: Ez az összeg belefér a költségvetésbe, mert szerepel civil
szervezeteknek átadott pénzösszegként.
Bíró Sándor alpolgármester: Kérdezi, hogy van-e lista az iparűzési adót fizetőkről.
Dudás Róbert polgármester: Igen, van ilyen lista. Örömmel vette, hogy az Önkormányzat
megtakarítása 7 millió Ft. Sajnos a 2017. évi minimálbéremelés összegéből adódó növekedést
az állam nem finanszírozza. Ez az Önkormányzat esetében évi 5 millió Ft. Reméli, hogy
hamarosan találnak fedezetet erre az összegre. Megjegyzi, hogy az idén az Önkormányzattól
két fő nyugállományba vonul. A részükre kifizetett jubileumi jutalom is plusz költségként
jelentkezik a költségvetésben. Ezenkívül az önkormányzati pályázatok önerejének biztosítása
is jelentős költség az idei évben. A település rendezési tervének költsége is jelentős,
4.600.000.- Ft. A 2017. évi költségvetést sok dolog befolyásolhatja a jövőben, sajnos ilyenek
a mutatók, ezt kell év végére pozitívra kihozni.
Hajdu Péter: Bízik a Polgármester Úr pozitív gondolkodásában.
Forgóné Répás Mónika: Az idei évben a közalkalmazottaknál nem került Erzsébet utalvány
betervezésre, de év végére a dolgozók kapnak juttatást egyszeri összeg formájában.
A Képviselő-testület egyhangú

—

5 igen

—

szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa KözséKi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017. (111.09.) határozata
Mátraballa Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 29/A ~-ában foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek,
valamint a stabilitási törvény (2011. évi CXCV. törvény) 3. * (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet
követő három évre várható összegét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
A megállapított összegek alapján az önkormányzat megfelel a stabilitási törvény 10. * (5)
bekezdésében foglalt követelménynek, amely szerint: „Az önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot
keletkeztető ügylet futamidejének végéig, egyik évben sem haladhatja meg az
önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
1. melléklet
Saját bevétel és adósságot
keletkeztető ügytetből eredő
fizetési kötelezettség a tárgyévet
követően
1. évben
2.évben
3.évben
2017.
2018.
2019.

~yi adók

13.000

13,000

13.000

..

Ossze
sen

52.643

Díjak, pótlékok, bírság
Önkorm-i vagyon
hasznosításá- ból szárm.
int.-i működési bevételek
(bérleti díj stb.)
Saját bevétel (1±2+3±4)
Saját bevétel (4.sor) 50%-a
Előző években kel.
tárgyévet terhelő f~z. köt.
össz.
T.évben keletk., t. évet
terhelő fiz.köt. össz.
Fizetési kötelezetts. össz:

[

2.

50

50

50

50

3.

1.058

1.058

1.058

1.058

4.232

4.
6.

14.751
7.376
0

14.108
7.054
0

14.108
7.054
0

14.108
7.054
0

57.075
28.538
0

7.

0

0

0

0

0

8.

0

0

0

0

0

5.

200

(‘7±8)

2.! A mátraballai Polgárőr Egyesület beszámolója a 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Dudás Róbert polgármester,
Hajdu Péter egyesület elnöke
Előterjesztés: csatolva.
Dudás Róbert: Megköszöni a polgárőrség munkáját, véleménye szerint szükség van
rájuk, melyet mutat az is, hogy az elmúlt időszakban egy bűn elkövetés történt.
Megjegyzi, hogy sajnálatosan egy aktív fővel csökkent az egyesület létszáma, mivel Forgó
Zoltán meghalt.
Répás Roland: Kérdezi, hogy Zoltán helyét be tudják-e tölteni?
Rajdu Péter: Sajnos nem. Így is nagyon kevés az egyesület létszáma. Beszámol róla,
hogy az Onkormányzattól kapott támogatásból munkaruhát vettek.

A Képviselő-testület egyhangú

—

5 igen

—

szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa
Községi
Önkormányzat
testületének 7/2017. (III. 09.) határozata

Képviselő-

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a mátraballai Polgárőr Egyesület 2016. évi
munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadja.
Határidő: Értelem szerint
Felelős: Polgármester
Polgárőr Egyesület Elnöke.
3./Az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Dudás Róbert polgármester
Előterjesztés: csatolva.
Dudás Róbert: A terv a közbeszerzés köteles beruházásokat tartalmazza. Csak azokat a
beruházásokat kell szerepeltetni, amik meghaladják a 25 millió Ft-os értékhatárt.

17A Képviselő-testület egyhangú

—

5 igen

—

szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa Közs&i Önkormányzat Képviselő-testületének
8/ 2017. (111.093 határozata
az Onkormányzat 2017. évre tervezett közbeszerzéseinek Közbeszerzési Terve
Ajánlatkérő: Mátraballa Községi Onkormányzat
Címe: 3247 Mátraballa, Iskola u. 5.

Közbeszerzés tárgya

Eljárás fajtája

Beszerzés jellege

Központi
orvosi
ügyeleti
tevékenység
ellátása
(7 önkormányzat
részvételével)

Nemzeti
Szolgáltatás
értékhatár
megrendelés;
szerinti; nyílt 85 121100-4
eljárás

Eljárás
tervezett
kezdése

Közbeszerzés
becsült értéke
(Ft) NETFO

2017.
február

115.320.000.Ft

Közbeszerzés
becsült értéke
(Ft)
BRUflO
115.320.000.Ft

Indokolás

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. ~ (1) bekezdésében foglaltak és az
Önkormányzat hatályos közbeszerzési szabályzatának rendelkezései alapján az Önkormányzat éves
költségvetésének elfogadását követően a költségvetésben foglalt feladatok figyelembevételével
éves közbeszerzési tervet készít az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési tervet az
ajánlatkérőnek legalább 5 évig meg kell őriznie.
A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési tervet az Onkormányzat weblapján is közzé kell
tenni, egyúttal meg kell küldeni a Közbeszerzési Hatóságnak.
A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig kell elfogadni, amely
tartalmazza az adott évre tervezett közbeszerzéseket.
A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben
szintén megfelelően szerepeltetni kell.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás
lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is
lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás
merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb
változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
Felelős: polgármester ésjegyző.
Határidő: értelem szerint.
Határidő: Ertelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző.
4./ Egyebek
Dr. Jakab Dorottya: Az orvosi ügyelettel kapcsolatban megjegyzi, hogy két ajánlat
érkezett, de egyik sem felel meg a közbeszerzési kiírásnak. Eddig a Parádfürdői állami
Kórház 750.000.- Ft-tal támogatta az orvosi ügyeletet, de ezentúl az intézménynek már
külön ügyeletet kell tartani. Javasolta, hogy az orvosi ügyelethez csatlakozott hét település
által Ezetettl .200.000.- Ft-ot emeljék fel 2.200.000.- Ft-ra, hogy egyik pályázót sem
zárják ki. .Ha az 1.900.000.- Ft-os ajánlat nyer, akkor az Onkormányzat által fizetett
támogatás összege a jelenlegi 86.000.- Ft-ról 140.000.- Ft-ra emelkedik. Ha ez az összeg
túl magas lesz, akkor a Pétervásárai Kistérség által üzemeltett orvosi ügyelethez lehet
csatlakozni.
-

Dudás Róbert: A háziorvosok kijelentették, hogy egyes Kft-vel nem hajlandók dolgozni.

-

-18Répás Roland: Kérdezi, hogy van-e Olyan kimutatás amiben szerepel az, hogy mennyi
mátraballai lakos vette igénybe az Orvosi ügyeletet.
Dudás Róbert: Biztosan van ilyen majd felveszik a kapcsolatot az ügyelettel.
Rajdu Péter: Lakosságszám arányában történik a támogatás fizetése?
Dr. Jakab Dorottya: Igen, lakosságszám arányában történik a fizetés.
Dudás Róbert: A temetői hirdetőtáblák ügyében megjegyzi, hogy az a vállalkozó aki nem
fizeti a hirdetési díjakat, annak a tábláját le kell venni.
Répás Roland: Megjegyzi, hogy az Önkormányzat által üzemeltetett vendégházat tudja
ajánlani az utasoknak.
Dr. Jakab Dorottya: Ha a József Attila úti partfal építésénél fizetni kell, akkor
folyószánila hitelkeretet kell felvenni, ennek az átfatási ideje hónap, tehát minél előbb el
kell kezdeni a szükséges intézkedéseket.
A Képviselő-testület egyhangú

—

5 igen

—

szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa KözséEi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2017. (111.083 határozata
Mátraballa Községi Onkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag
úgy döntött (a központi orvosi ügyelet biztosításában részt vevő másik hat település
önkormányzata képviselő-testületeinek ugyanilyen tartalmú és egybehangzó döntése
mellett), hogy amennyiben a recski központi orvosi ügyelet múködtetésére kiírt
folyamatban lévő közbeszerzési eljárás bármely okból kifolyólag eredménytelen lesz,
arra az esetre a recski központi orvosi ügyelet működtetésére megbízza a Farmavizit
Kft.-t (székhelye: 3327 Novaj, Tardi út 14., Cg. 10-09-028728; képviseli: Szilvágyiné
Dr. Csiki Katalin ügyvezető)
határozott időre, 2017. április 01.-től 2017. május 31.-ig terjedő időszakra.
Erre az esetre a 2 hónapra szóló Megbízási szerződés tervezetét a Képviselő-testület
az előteresztés szerinti, változatlan tartalommal elfogadja és felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Megbízási szerződést aláírja.
-

-

—

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Dr. Jakab Dorottya: Az óvoda felújítására benyújtott pályázatban nines benne a tető
felújítása.
Dudás Róbert: Akkor be kell adni még egy Belügyminisztériumhoz benyújtandó pályázatot,
ami tartalmazza a tető felújítását.
Hajdu Péter: A Vörösmarty Mihály út felújításával kapcsolatban történt-e valamilyen lépés?
Dudás Róbert: Igen történt, felszólították a kivitelező vállalkozót a garanciális javításra. Ha
ez nem történik meg, akkor perre kerül sor.

-20Az ülésnek több napirendje nem volt, a Polgármester azt bezárta.

K.m.f.

Dudás Róbert
polgármester

r. Jakab Dorotty
jegyző

ILL

‘~

Lajtosné Lécz Erzsébet
jkv. hit.

Haj Peter
jkv. hit.

