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Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január
22-én 16.00 órai kezdettel tartott ülésén.

Határozat száma Tárgya

1/2019. (1.22.) „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” pályázat benyújtásáról való
döntés

Rendelet száma Tárgya



Jegyzőkönyv

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 22-én
16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Kultúrotthon házasságkötő terme.

Jelen vannak: Dudás Róbert polgármester,
Lajtosné Lécz Erzsébet képviselő,
Hajdu Péter képviselő,
Répás Roland képviselő,
Dr. Jakab Dorottya jegyző.

Igazoltan hiányzik: Bíró Sándor alpolgármester.

Dudás Róbert polgármester:
Köszönti a képviselőket és a jegyző asszonyt.
Megállapítja, bogy az ülés határozatképes, azt rnegnyitja.
Megállapítja, hogy nem merült fel észrevétel.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Répás Roland és Lajtosné Lécz Erzsébet képviselőket.

Dudás Róbert polgármester inditványára a Képviselő-testület egyhangúlag — 4 igen
szavazattal O nem és O tartózkodás mellett - jegyzőkönyv-hitelesítőnek Répás Roland és
Lajtosné Léez Erzsébet képviselőket kijelölte.

Napirend

1.1 „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” pályázat benyújtásáról való döntés
Előterjesztő: Polgármester, jegyző

2.! Egyebek



1.! „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” pályázat benyújtásáról való döntés
Előterjesztő: Polgármester, jegyző
Előterjesztés: csatolva.

Dudás Róbert polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, bogy a
Belügyminisztérium pályázatot hirdetett a 3 8.000.- Ft-ot meg nem haladó egy lakosra jutó
adóerő-képességgel rendelkező, önkormányzati hivatalt fenntartó települési
önkormányzatok részére. Az igénylés feltételeként az önkormányzatnak vállalnia kell,
bogy az illetményalapot 2019. évre vonatkozóan legalább 20%-kal emeli, azaz helyi
rendeletben legalább 46.380.- Ft-ban állapítja meg. A kiegészítő támogatás igényelhető
összege 800.000.- Ft/fő/év. Az összeg vissza nem térítendő költségvetési támogatás, ami a
pályázati kiírás szerint az illetményre és sz ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó
kifizetésére fordítható. Az elismert hivatali létszám Mátraderecske és Mátraballa
viszonylatában: 8,11 Fő. Az igényelhető támogatás összege: 6.488.000.- Ft.
Fentiek alapján kéri a képviselőket, bogy szavazzanak a határozati javaslatról.

A Képviselő-testület egyhangú — 4 igen szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett —

az alábbi határozatot hozza:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1 / 2019. (1.223 határozata
Tárgy: Döntés a belügyminiszter által „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” kiírt
pályázaton való részvételről.
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt — összhangban
Mátraderecske Községi Onkormányzat ugyanezen tárgyú döntésével - ‚ hogy részt vesz a
Belügyminiszter által „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” kiírt pályázaton, és
vállalja azt a feltételt, hogy az illetményalapot a Magyarország központi költségvetéséről
szóló 2018. évi L. törvény 60. ~ (I) bekezdésében rögzítetthez képest legalább 20%-kal
emelt összegben, azaz legalább 46 380 forintban állapítja meg a 2019. évre a 60. ~ (6)
bekezdése alapján.
A Képviselő-testület megállapítja, bogy 2018. július 01.-én Mátraballa Községi
Onkormányzat a költségvetési törvényben meghatározott, 38.650.- Ft-os illetményalapot
alkalmazta — összhangban Mátraderecske Községi Onkormányzattal.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester és jegyző.

2./ Egyebek

Répás Roland: Megkéri a képviselő-testület tagjait arra, hogy a kereszt állítással
kapcsolatban, a következő ülésre kapjanak meghívást az egyháztanács tagjai és még egyszer
tárgyaljanak a létesítendő helyszínről.



Dudás Róbert: Megígéri, bogy meghívást kapnak a tanácstagok a következő ülésre.
Elmondja, bogy a pétervásárai mentőállomást a tavalyi évben támogatta az önkormányzat
15.000.- Ft-tal, és az idén is ennyi összeget szánnak támogatásra.
A fával fütők rezsiköltségének csökkentésére szánt programban megtörtént a szerződéskötés
az Egererdő Zrt-vel. A napokban beszállítják a fát a településre és az kiosztásra kerül az
igénylő háztartások között.
Forgó Balázs és neje helyi lakosok jelezték a vásárlási szándékukat az önkormányzat felé a
posta melletti területre.

Répás Roland: Javasolja, hogy az önkormányzat ne adja el az ingatlant, hanem telepítsenek
fákat a területre.

Dudás Róbert: Az útfelújítással kapcsolatos pályázat ügyében a mai napon megtörtént az
árajánlatok bontása. Előzetesen elmondható, hogy kb. 1 millió Ft-tal kell számolni a
többletköltségekkel kapcsolatban. A nyertes pályázó a Green Street Kit. lett, ajánlata
16.954.034.- Ft.
A Magyar Falu Programban előreláthatólag februártól lehet pályázatot benyújtani, de még
nem rendelkeznek konkrét kiírással, bővebb ismeretekkel. Leg~issebb információ szerint
maximum bruttó 31 millió Ft-ra lehet az összköltség pályázatonként, a részletekről szóló
tájékoztató kiküldésre kerül a képviselő-testület tagjai részére.

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