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Készült: MátrabaHa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 22.-én 16 órai
kezdettel tartott ülésén.

Határozat száma Tárgya

10/2018. (111.22.) LEADER-s pályázat benyújtásáról Való döntés (buszváró,
szabadidőpark, térfigyelő kamerák)

11/2018. (111.22.) A 2. Vis major beruházás (kultúr és templom határán történt
támfalomlás helyreállítása) indításához szükséges döntések

~ meghozatala

Rendelet száma Tárgya



Je2vzőkönyv

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 22.-én
16 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal polgármesteri irodája.

Jelen vannak: Dudás Róbert polgármester,
Bíró Sándor alpolgármester
Hajdu Péter képviselő,
Lajtosné Lécz Erzsébet képviselő
Répás Roland képviselő

Dr. Jakab Dorottya jegyző

Budás Róbert:
Szeretettel és tisztelettel köszönti a képviselőket, alpolgármester urat és kollégáit.
Megállapítja, hogy a képviselők közül 5 tő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Hajdu Pétert és Répás Rolandot.

Dudás Róbert polgármester indítványára a Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal
jegyzőkönyv-bitelesítőnek Hajdu Péter képviselőt és Répás Roland képviselőt kijelölte.

Dudás Róbert:
Javaslatot teszek az ülés napirendjére: javasolja, hogy a meghívóban kiküldött napirendeket az ott szereplő
sorrendben tárgyalják meg.

A Képviselő-testület egyhangúlag — 5 igen - szavazattal elfogadja az ülés napirendi pontjait az
alábbiak szerint:
1.! LEADER-s pályázat benyújtásáról való döntés (buszváró, szabadidőpark, térfigyelő kamerák)
Előterjesztő: polgármester és jegyző.
2.! A 2. vis rnaior beruházás (kultúr és templom határán történt támfalomlás helyreállítása) indításához
szükséges döntések meghozatala
Előterjesztő: jegyző.
3.! Egyebek

Napirend:



1.! LEADER-s pályázat benyújtásáról való döntés (buszváró, szabadidőpark, térfigyelő kamerák)
Előterjesztő: polgármester és jegyző

Dudás Róbert:
A pályázati kiírás adta lehetőségek maximális kihasználásával került összeállításra a pályázati anyag,
melynek véglegesítéséhez és beadásához szükséges a testület jóváhagyása, a határozati javaslat elfogadása.
Az előterjesztésben fel van sorolva, hogy ilyen elemekre történne a pályázat benyújtása.
A szükséges önerő a költségvetésbe betervezésre került, az rendelkezésre áll.
Kérdés, észrevétel van-e valaki részéről?

Kérdés, hozzászólás nines.

A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, O nem szavazat és O tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozza:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2018. (111.22.) határozata
1.) Mátraballa Községi Onkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az “Elhető települések

kialakítása” című, Vidékfejlesztési Programra “Infrastrukturális fejlesztések Mátraballán” címmel (a
pályázati kiírás azonosító száma: VP6-19.2.1.-29-3-17.) - a vonatkozó pályázati kiírás alapján -

pályázatot nyújt be.
2.) A fejlesztés helyszínei az alábbiak:

- meglévő park felújítása: 3247 Mátraballa, Iskola u. 5., helyrajzi szám: 73;
- térfigyelő kamera-rendszer kiépítése:

3247 Mátraballa, Iskola utca (363/l és 363/3 hrsz-ú ingatlanok,
közterületek;

- autóbuszvárók beszerzése: 3247 Mátraballa, Fő út: 111/3, 42 1/1 és 490/1 hrsz-ú közterületek.
3.) A fejlesztés maximális összköltsége bruttó 6.711.000.- Ft, azaz bruttó Hatmillió-hétszáztizenegyezer

00/100 forint, melyhez az igényelt támogatás összege 6.3 13.450.- Ft, azaz Hatmillió
háromszáztizenháromezer-négyszázötven forint.

4.) A szükséges önerőt (ami az összeköltség 5,92 %-a), vagyis 397.500.- Ft-ot a Képviselő-testület az
1/2018. (111.07.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2018. évi költségvetésében biztosítja, az
rendelkezésre áll.

5.) A Képviselőtestület utasítja Dudás Róbert polgármestert és Dr. Jakab Dorottya jegyzőt, mint a
pályázatért felelős személyeket, hogy a jelen döntésnek megfelelően a pályázat elkészítéséről és
határidöben az Eszak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (HACS, székhely: 3250
Pétervására, Keglevich út 26.) felé történő benyújtásáról gondoskodjanak.

Felelős: polgármester és jegyző.
Határidő: a pályázat benyújtására 2018. március 26.

2.! A 2. vis maior beruházás (kultúr és templom határán történt támfalonilás helyreállítása)
indításához szükséges döntések meghozatala

Előterjesztő: jegyző.

Dudás Róbert:
A templom és a kultúr határán történt omlás építési engedélye kiadásra került, a minél előbbi kezdés
érdekében szükséges a határozati javaslat elfogadása.
Ezzel kapcsolatban majd még fognak ülésezni.

Kérdés, hozzászólás nines.



A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, O nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozza:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2018. (111.22.) határozata

I. Mátraballa Községi Onkormányzat az EBR353445. azonosító számú Belügyminisztériumhoz beadott
VIS MAIOR pályázata sikeres megvalósítása érdekében az alábbiak szerint dönt:
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, bogy a VIS
MAIOR beruházás minél előbbi megvalósítása érdekében a kapcsolódó előkészítési
tevékenységekhez szükséges — közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű - kiválasztási eljárásokat
lefolytassa, az eljárást lezáró döntést aláírja, annak eredményeként létrejövő szerződéseket
megkösse,

2. A kivitelező kiválasztására irányuló eljárást — amennyiben közbeszerzési értékhatár feletti a
beruházás - a hatályos közbeszerzési jogszabályok és az Onkormányzat közebszerzési szabályzata
szerint kell lefolytatni. Amennyiben a támfal építése nem tartozik a közbeszerzési törvény hatálya
alá, Úgy a kivitelező kiválasztására irányuló eljárást az Onkormányzat Kbt. hatálya alá nem tartozó
beszerzések rendjéről szóló szabályzata szerint kell lefolytani.

Felelős; polgármester.
Határidő: értelem szerint.

3./ Egyebek
Az egyebekben indítvány, bejelentés nem volt.
Az ülésnek több napirendje nem volt, a Polgármester azt bezárta.

K.m.f .

polgármester jegyző

0*
Répás Roland

jkv. hit.

ajd Peter
jkv. hit.


