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Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április
17-én 16.00 órai kezdettel tartott ülésén.

Határozat száma Tárgya

12/2018. (IV 17.) VIS MAIOR II. beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló
eljárás rneginclításáról való döntés

13/2018. (IV 17.) 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásra pályázat
benyújtása

Rendelet száma Tárgya



Je2yzőkönyv

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 17-én
16.00 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.
Forgóné Répás Mónika gazdálkodási előadó

Dudás Róbert polgármester:
Köszönti a képviselőket és a jegyző asszonyt.
Megállapítja, hogy a képviselők teljes létszámban jelen vannak, az ülés határozatképes, azt
megnyitja. Kérdi, hogy észrevétel van-e a kapott anyaggal kapcsolatban.
Megállapítja, bogy nem merült fel észrevétel.
Jegyzőkönyv-hitelesitőnek javasolja Lajtosné Lécz Erzsébet és Répás Roland képviselőket.

Indítványára a Képviselő-testület egyhangúlag — 5 igen szavazattal O nem és O
tartózkodás mellett - jegyzőkönyv-hitelesítőnek Lajtosné Lécz Erzsébet és Répás Roland
képviselőket kijelölte.

Javaslatot tesz az ülés napirend jére, melyet a Képviselő-testület e~vhanpúla2 — 5 igen
szavazattal., O nem és O tartózkodás mellett elfo2ad:

1.1 A 2. VIS MAIOR beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló eljárás
megindítása, ajánlattételi dokumentáció elfogadása

Előadó: Polgármester, jegyző

2.1 A 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás — támogatásra támogatási igény
benyújtása

Előadó: Polgármester, jegyző

3.! Egyebek

Napirendek

1.! A 2. VIS MAJOR beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló eljárás
megindítása, ajánlattételi dokumentáció elfogadása

Előadó: Dudás Róbert polgármester
Dr. Jakab Dorottya jegyző

Előterjesztés: csatolva.



Dudás Róbert: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a templom és kultúrház közötti
támfal megépítésére vonatkozó pályázatot nyolc hónapja megnyerte az Onkormányzat.
Azonban az Orökségvédelmi Hivatal nem hagyta jóvá a tervek első változatát. Emiatt át
kellett dolgozni a terveket. Emiatt változásbejelentést kellett eszközölni a
Belügyminisztérium felé, amire a mai napig nem érkezett válasz. A pályázati kiírásban a
munkálatok befejezésének határideje 2018. augusztusa. A csúszások elkerülése érdekében
szükséges a kivitelező kiválasztása. A következő képviselő-testületi ülésre, ami jövő héten
lesz, megérkezik a három ajánlat. A kivitelezővel történő szerződéskötés tervezett dátuma
2018. május 02-a. A partfal közelében lévő fákat ki kell vágni, erre az Örökségvédelmi
Hivatal is felhívta a figyelmet, de a támfal aljában tervezik, hogy lámpákat helyeznek el,
ami a megvilágításról gondoskodik.
Kéri az ajánlatkérési dokumentáció tervezetének és a határozati javaslatnak az elfogadását.

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

Mátrabafla Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2018. (IV.17.) határozata
1.) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az EBR 353445.
igénylésazonosítójú projektje (projekt címe: „3247 Mátraballa, Fő u. 87. (Művelődési ház,
hrsz: 3) mögötti támfal helyreállítása” — helyreállítás miatti stabilizációs munkáinak
elvégzése) sikeres megvalósítása érdekében a kivitelező kiválasztására irányuló eljárás (mivel
nem közbeszerzésköteles a beruházás) megindításához szükséges Ajánlatkérési
Dokumentáció tervezetét és a kivitelezési szerződés tervezetet) az előterjesztés szerinti
változatlan tartalommal elfogadja.
2.) Mátraballa Községi Onkormányzat Képviselő-testülete az 1.) pontban nevesített projektje
érdekében aszerint dönt, hogy a kivitelező kiválasztására irányuló eljárás lefolytatása során az
alábbi cégektől legyen ajánlat kérve:

Horuczi 97 KIt. (székhely: 3334 Szajla, Kertész u. 25., e-mail cím:
horuczi97(?~mail.com, ügyvezető: Horuczi István, adószám: 111781672-2-10.);

Geoteam Kit (székhely: 3300 Eger, Kertész u. 146., e-mail cím: ~oda~Reotea1nhu,
ügyvezető: Cene János, adószám: 11164607-2-10.);

Habbeton Kit. (székhely: 3300 Eger, Vasút u. 8., e-mail cím: habbeton@habbetonkfl.hu,
ügyvezető: Varga Lajos, adószám: 11169987-2-10.).

3.) Fentiek alapján a Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a kivitelező
kiválasztására irányuló eljárást 2018. április 18.-án indítsák meg az Ajánlatkérési
Dokumentációban szereplő határidők betartásával.
Felelős: polgármester és jegyző.
Határidő: értelem szerint.
Felelős: polgármester, jegyző.



2.1 A 2018. évi lakossági viz- és csatornaszolgáltatás — támogatásra támogatási igény
benyújtása

Előadó: Polgármester, jegyző

Dr. Jakab Dorottya: Tájékoztatja a képviselő-testületet, bogy ezt a támogatási igényt
minden évben az Onkormányzat igényli. Amint megérkezik az összeg, átadásra kerül az ERV.
Zrt. részére, ahol ezt a működési költségeik csökkentésére használják fel. Ezáltal nem
emelkedik a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ára.

A Képviselő-testület egyhangúlag — 5 igen szavazattal, O nem és 0 tartózkodás meHett
az alábbi határozatokat hozza:

Mátraballa Közsé2i Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2018. (IV.17.) határozata
a támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére.
Mátraballa Községi Onkonnányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy 2018. 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

3.1 Egyebek

Dr. Jakab Dorottya: Közli a képviselő-testület tagjaival, hogy a Mátraballai Csatornainű
Társulás megszűnt, törölte a Cégbíróság. ma kapta meg az ügyvédtől a Cégbíróság törlő
végzését. ..

A belterületi vadkilövésre az engedélyt az Onkormányzat megkapta, ha szükséges, akkor
értesíteni kell a vadőrt, hogy intézkedjen.

Dudás Róbert: Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, bogy Forgó Balázsné, Iskola u. 13.
szám alatti lakos levélben kereste meg az Onkonnányzatot, azzal kapcsolatosan, hogy a
játszótér melletti részt kerítsék le, mert éjjelente a kertjükbe bemennek és idegenek zavarják a
nyugalmát. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a jövő heti ülésig gondolkodjanak arról,
milyen megoldás lenne ésszerű.

Dr. Jakab Dorottya: Elmondja, hogy ezzel kapcsolatban megnézi a törvényi hivatkozásokat,
van erre egy kormányrendelet, abban van erre vonatkozó szabályozás.

Dudás Róbert: Közli, hogy a szemétszállító autó nem tud kimenni az Arany János utcába,
mert Bíró Gábor helyi lakos ingatlanáról annyira kinőtt az orgonabokor, hogy az a
közlekedést akadályozza. Kéri a jegyzőnőt, tartson helyi szemlét és szólítsa fel az ingatlan
tulajdonosát arra, hogy vágja ki a bokrot. ha ez nem történik meg, akkor az Onkorrnányzat
elvégzi a munkálatokat, de kiszámlázza a tulajdonosnak.



Répás Roland: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ő már beszélt Bíró Gáborral, és
megbeszélik, hogy milyen időpontban kerül sor a bokor kivágására.

Dudás Róbert: Elmondja, hogy a belterületi utak felújításához 3 millió Ft.-ba kerülne a
kivitelezői költségvetés elkészítése. Megjelent a pályázati kiírás, nem kell a pályázat mellé
engedélyes szintű terveket becsatolni, elég a tervezői költségbecslés és a tervezői nyilatkozat,
hogy nem engedély-köteles a tervezett felújítás. A tervezői költségbecslés elkészítésének díja
100.000.- Ft./utca. 15 millió Ft-ra lehet pályázni, ebben az összegben három utca felújítására
van lehetőség. Legsürgősebb lenne a Vörösmarty Mihály utca, Mátra utca és a Rózsadomb
utca felújítása. A pályázat benyújtási határideje 2018. május 02-a. A jövő hét elején
megérkeznek a beadáshoz szükséges költségbecsiések is.
Folyamatosan problémát jelent az, hogy szennyvízcsatornába törlőkendőket, felnőtt
pelenkákat dobnak, emiatt a csatorna - hálózat eldugul, jelentős összeget számláznak az
Onkormányzat részére javítási díjként. Ha nem történik változás, akkor szükséges a lakosság
tájékoztatása arról, hogy mellőzzék a veszélyes hulladékok csatornába helyezését, ellenkező
esetben szankciót kell kilátásba helyezni.
Lakossági bejelentés érkezett arról, hogy a Kossuth Lajos utcában lévő árok partjára hordják a
Bisztróból a hamut, ami Önkormányzati tulajdon, ezért kéri a jegyzőnőt, szólítsa fel a
tulajdonost arra, hogy tartózkodjon ettől. A holnapi napon a közfoglalkoztatottakkal
elszállíttatja a hamut. ..

Végezetül megköszöni a képviselő-testület tagjainak, az Onkormányzat dolgozóinak és a
polgárőrség tagjainak azt, hogy részt vettek a parlamenti választások törvényi előírásoknak
megfelelő lebonyolításában.

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

K.m.f

Dudás Rób ii ( Dr. J4kab Dorottya
polgármester jegyző

Lajtosné Lécz Erzsébet
jkv. hit.

Répás Roland
jkv. hit.


