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Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 08-án
16 órai kezdettel megtartott üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal polgármesteri irodája.
Jelen vannak: Dudás Róbert
Bíró Sándor
Hajdu Péter
Lajtosné Lécz Erzsébet
Dr. Jakab Dorottya

polgármester,
alpolgármester
képviselő,
képviselő
jegyző

Igazoltan hiányzik: Répás Roland képviselő
Dudás Róbert polgármester:
Szeretettel és tisztelettel köszönti a képviselőket, és a jegyző asszonyt.
Megállapítja, hogy a képviselők közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Lajtosné Léez Erzsébet képviselőt és Hajdu Péter
képviselőt.
bidítványára a Képviselő-testület egyhangúlag jegyzőkönyv-hitelesítőnek Lajtosné Lécz
Erzsébet képviselőt és Ilajdu Péter képviselőt kijelölte.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhangú
szavazattal elfogad:

—

4 igen

-

I., A Mátraballai Csodaszarvas Óvoda intézményvezetőjének kinevezése
Előadó: Polgármester
2.! Posztumusz díszpolgári cím, és díszpolgári cím adományozása
Előadó: Polgármester
3.1 Szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás
Előadó: Jegyző

4.! A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság~ Egri Rendőrkapitányság kapitányság
vezetőj ének kinevezése
Előadó: Jegyző

5.1 Egyebek

Napirend:
1.! A Mátraballai Csodaszarvas Óvoda intézményvezetőjének kinevezése
Előadó: l3udás Róbert polgármester
Előterjesztés: csatolva.
Dudás Róbert: Tájékoztatja a képviselőket, hogy Pádár Gyuláné óvodai intézményvezető
közalkalmazotti jogviszonya 2017. augusztus 31. napjával megszűnik, mivel
nyugállományba vonul, ezért szükséges sz Új óvodavezető kinevezése.
Csai Erika óv6nő idén július hónapban szerezte meg az intézményvezetői megbízáshoz
szükséges szakképesitést. A pályázati eljárás még nem került lefolytatásra idő hiányában,
és hamarosan megkezdődik az épület felújítása is. Ezért javasolja, hogy ideiglenes, egy
évre szóló intézményrvezetői megbízást adjanak részére.
A Képviselő-testület egyhangú

—

4 igen

—

szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mátrabafla Közs&i Önkormányzat Képviselő- testületének
32/2017. (VIIJ.083 határozata
1.) Mátraballa Községi Onkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 67. ~ a alapján a Mátraballai Csodaszarvas Óvoda intézniényvezetői
feladatainak ellátására ideiglenesen megbízást ad Csáki Erika közalkalmazott részére.
A megbízás időtartama: 2017. szeptember 01 .-től 2018. augusztus 15.-ig.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen döntésről az
intézményvezetőt értesítse, továbbá a Magyar Allamkincstár által vezetett törzskönyvi
nyilvántartáson való átvezettetésről gondoskodjon.
Felelős: polgármester.
Határidő: 2017. augusztus 31.
Indokolás
Pádár Gyuláné jelenlegi intézményvezető vezetői és közalkalmazotti jogviszonya 2017.
augusztus 31. napjával megszűnik, mivel 2017. szeptember 01. napjától öregségi nyugdíjat
kíván igénybe venni.
Emellett idén nyár végén kezdődik el sz óvoda épületének teljes körű felújítása. Ezen okok
miatt a pályázati eljárás lefolytatására a fenntartó Mátraballa Községi Onkormányzatnak nem
állt rendelkezésére kell idő, Így a fenntartó Mátraballa Községi Onkorinányzat nevében a
Képviselő-testület aszerint döntött, hogy ideiglenes megbízást ad a fenti időszakra Csaj
Erika kőzalkalmazott részére.
2.) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti kömevelésről szóló
2011.évi CXC. törvény 83. ~ (2) bekezdésének d) pontja alapján a 2017/2018. nevelési évben
sz általa fenntartott Mátraballai Csodaszarvas Ovodában indítható csoportok számát 1, azaz
egy csoportban határozza meg.
Felelős: polgármester.
Határidő; értelem szerint.
-

2.1 Posztumusz díszpolgári elm, és díszpolgári elm adományozása
Előadó: Dudás Róbert polgármester
Előterjesztés: csatolva.
Dudás Róbert: Elmondja, hogy két éve döntött a képviselő-testület díszpolgári Cím
adományozásáról. A címek az idei évi Burgonyanapon kerülnek átadásra. Felmérés
céljából a település lakosságát megszavaztatták, kb. 55-60 db szavazócédula érkezett
vissza az Onkormányzathoz. A posztumusz díszpolgári címre a szavazók 80 %-a Solymár
Józseite adta le voksát.
Kéri a képviselő-testületet,
személyével.
A Képviselő-testület egyhangú

hogy szavazzanak,

—

5 igen

—

egyetértenek-e

Solymár József

szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mátraderecske Közsé2i Önkormányzat Képviselő testületének
33/2017. (Vm.OSi határozata
Mátraballa Községi Onkormányzat Képviselő-testülete a Díszpolgári cím alapításáró 1 szóló
13/2014. (XII.lO.) önkormányzati rendelete 2. ~ (1) bekezdése alapján posztumusz
díszpolgári címet adományoz Solymár József író részére.
Indokolág
Solymár József több évtizeden át rendszeresen Írt Mátraballáról, műveivel nagyban
hozzájárult Mátraballa kulturális múltjának és örökségének megőrzéséhez. Egész életében
maradandó értéket teremtő niunkáj a és példamutató emberi magatartása miatt a mai napig
köztiszteletben áll.
Felelős: polgármester.
Határidő: értelem szerint.
—

Dudás Róbert: Élő személy esetében kiemeli a három legtöbb szavazatot kapott személyt,
akik a következők: Forgó János László volt polgármester 15 szavazatot kapott, Kis
Istvánné nyugalmazott tanítónő 16 szavazatot, és Pádár Józsethé nyugalmazott Orvosi
asszisztens 17 szavazatot kapott.
Javasolja, bogy Pádár Józse~é legyen a diszpolgári címmel kitüntetett, mivel 40 évet
dolgozott a településen élőkért, és munkaidő után is bármikor szívesen látta az embereket.
Hajdu Péter: Dr. Donkó József nyugalmazott háziorvost javasolja díjazásra, mert nagyon
sokat tett a falu lakói érdekében’
Dudás Róbert: Azért Javasolja Pádárnét, mert helyi lakos, ő kapta a legtöbb szavazatot,
nyugdíjazása után is aktív életet él.
Lajtosné Léez Erzsébet: Megjegyzi, hogy Pádárné nagyon odaadó munkát végzett és a
mai napig aktív.
Bíró Sándor; Elmondja, hogy ö is Pádárnét támogatja, mert szerves része a településnek.

Dudás Róbert: A díszpolgári Cím birtokosai gravírozott üvegtányér emlékplakettet
kapnak Icb. 15.000.- Ft. értékben, Pádámé virágesokrot kap, Solymár József nevében a
díjat átvevő Nádasy László pedig díszdobozos pálinkát.
I(éri a képviselő-testületet, hogy szavazzanak Pádár Józset~é személyét illetően.
A Képviselő-testület

—

3 igent 1 tartózkodás

—

szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mátraderecske Közsé2i Önkormányzat Képviselő testületének
3412011. (VIILO83 határozata
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Díszpolgári cím alapításáról szóló
1312014. (XII.10.) önkormányzati rendelete 2. ~ (1) bekezdése alapján díszpolgári címet
adományoz Pádár J6zse~ié (In..: Lajtos Mária, lakóhelye; 3247 Mátraballa, Május 1. ii. 9.)
nyugdíjas ápolónő, háziorvosi asszisztens részére.
Indokolás
Pádár Iózseüié 1973. óta 40 éven keresztül a háziorvos mellett szolgálta Mátraballa
lakosságát.
Munkaidején kívül, szabadidejében is fordulhattak hozzá a helyiek.
Aldozatkészsége és példamutató emberi magatartása miatt a mai napig köztiszteletben áll.
Felelős: polgármester.
Határidő: értelem szerint.
—

.

3.’ Szociális tiizelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás
Előadó: Dr. Jakab Dorottya jegyző
Előterjesztés: csatolva
Dr. Jakab Dorottya: Tájékoztatja a képviselő-testületet, bogy a Belügyminisztérium
2017. júliusában Írta ki a települési önkormányzatok részére a szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó pályázatot. A pályázat benyújtási határideje 2017. augusztus 25.
Az Onkormányzatnak ehhez a pályázathoz 205.740.- Ft. önerőt kell biztosítania. Kéri a
képviselő-testületet, hogy döntsék el benyújtásra kerüljön-e a pályázat.
Bajdu Péter; Javasolja, bogy az idei évben ne nyújtsanak be pályázatot, okulva a tavalyi
évből.
Dudás Róbert: Sajnos minden lakosnak nem lehet adni. de sok család volt, akinek jól Jött
a téli tüzelő.
lIajdu Péter: Nagyon meg kell gondolni, bogy ki részesül támogatásban, mert tavaly
olyanok is kaptak, akik már másnap eladták a szenet.
Dudás Róbert: Javasolja, hogy az önerö összegét a Szociális Bizottság ossza szét a
rászorulók között, és az idén ne nyújtsanak be pályázatot.

A Képviselő-testület egyhangú —4 igen— szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Mátraballa Közsé2i Önkormányzat Képviselő-testületének
35/20 17. (VIILO8.) határozata
Mátraballa Községi Onkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag Úgy dönt, hogy a
Belügyminisztérium által 2017. évben kiírt «Települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása” című pályázaton az idei évben
nem kíván részt venni.
Felelős: polgármester ésjegyző.
Határidő; értelem szerint.

4./ A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság, Egri Rendőrkapitányság kapitányság
vezetőjének kinevezése
Előadó: Dudás Róbert polgármester
Előterjesztés: csatolva
Dudás Róbert: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Heves Megyei
RendőrR5kapitányság tájékoztatása szerint Kovács József r. alezredes kinevezését tervezik
az Egri Rendőrkapitányság kapitányság vezetőjévé, ezért szükséges a megye
településeinek képviselő~testületei részéről az egyetértő döntés. Kéri, hogy a javaslatról
szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú —4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
—

Mátraballa Községi Önkormányzat Ké»viselő-testületének
36/2017. (VIILOS.) katározata
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Heves Megyei Rendőr
~5kapitányság Vezetőjének javaslatát Kovács József r. alezredes Egri Rendőrkapitányság
kapitányságvezetővé történő kinevezése kapcsán és aszerint dönt, hogy a javaslatban
foglaltakkal egyetért, Kovács József r. alezredes kinevezését támogatja, azzal egyetért.
Határidő: értelem szerint.
Felelős: polgármester.
5’/ Egyebek
Dudás Róbert: Balákné Kovács Klára, a Mátraderecskei Községi Önkormányzat
alpolgármester asszonya elhunyt. Búcsúztatása aug’~sztus I 1-én pénteken délután Vi 6-kor
lesz a mátraderecskei templomban. A család kérése, hogy a búcsúztatóra ne vigyenek
koszorút, hanem egy szál virággal búcsúzzanak, mert a temetés Egerben szűk családi
körben lesz egy későbbi időpontban.
Kéri, bogy aki részt vesz a búcsúztatón az jelezze az önkonnányzati titkárságon, bogy meg
tudják rendelni a virágot.
Elmondja, hogy az óvodai szünet meghosszabbításra kerül egy héttel, mert elbúzódott a
pályázat ügyintézése.

iiajdu

Péter: Kérdezi, hogy mennyi ido alan tógják klújitam az épuletet.

Dudás Róbert: 13 ]iónap áll a kivitelező rendelkezésére~ de a mostani munkálatok 1-2
hónapot vesznek igénybe. Az épület homlokzati szigetelése csak a jövő nyáron lesz
esedékes, mert a tetőt is fel kell újítani.
Hajdu Péter: Most mi valósul meg a pályázatból?
Dudás Róbert: A nyílászárók cseréje és a ~ités korszerűsítése.
Az ülésnek több napirendje nem volt, a Polgármester azt bezárta.
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