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Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat~2018. december
18-án 16.00 órai kezdettel tartott ülésén.

Határozat száma Tárgya

28/2018. (XII. 18.) Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

29/2018. (XII. 18’) Elelmezési vállalkozási szerződés elfogadása 2019. évre

Rendelet száma Tárgya

9/2018. (XII.19.) Települési közösségi támogatásról és az egyéb szociális ellátásokróFi
szóló 2/2015. (11.14.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a
4/2018, (IX.28.) és a 8/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelet hatályba

nem lépéséről H



J e 2V z ő k ö n y v

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testiJlet~n~~ 2018. december IS-án
16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Kultúrotthon házasságkötő terme.

Jelen vannak: Dudás Róbert polgármester,
Bíró Sándor alpolgármester,
I-Iajdu Péter képviselő,
Répás Roland képviselő,
Dr. Jakab Dorottya jegyző.

Igazoltan hiányzik: Lajtosné Lécz Erzsébet képviselő.

Dudás Róbert Polgármester:
Köszönti a képviselőket és a jegyző asszonyt.
Megállapítja, bogy az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Megállapítja, hogy nem merült fel észrevétel.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnekjavas0lj~ Répás Roland és Bíró Sándor képviselőket.

Dudás Róbert polgármester indítványára a Képviselő-testület egyhangúlag — 4 igen
szavazattal O nem és O tartózkodás mellett -~Répás Roland és
Bíró Sándor képviselőket kijelölte.

Napirend

1.1 Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Előterjesztő: Jegyző

2.! Települési közösségi támogatás szabályainak hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Jegyző

3.! Élelmezési vállalkozási szerződés elfogadása 2019. évre
Előterjesztő: Polgármester, jegyző

4.! Egyebek



I.! Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Előterjesztő: Dr. Jakab Dorottya jegyző
Előterjesztés: csatolva.

Dr. Jakab Dorottya jegyző: Jogszabályi kötelezettség a helyi Önkormányzatok számára a
helyi esélyegyenlőségi program elkészíttetése és Képviselőtestület általi elfogadása. 2013.
július 01. után kiírt Európai Uniós pályázatokon Ugyanis nem vehet részt egy
önkormányzat, ha nem rendelkezik elfogadott helyi esélyegyenlőségi programjnal.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény a települési önkormányzatok részére feladatként határozta meg az 5 évre szóló
helyi esélyegyenlőségi program összeállítását. A terv ajogszabályi előírások maradéktalan
betartásával készült cl.

Bíró Sándor alpolgármester: Kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programban
módosításokat eszközöljenek, mert a táblázatban szereplő adatok nem minden esetben
fedik a valóságot.

Dudás Róbert polgármester: Amennyiben ehhez a napirendhez nincs kérdés, illetve
hozzászólás, szavazásra teszi fel Mátraballa Községi Onkormányzat Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangú — 4 igen szavazattal, O nem és 0 tartózkodás mellett —

az alábbi határozatot hozza:

MátrabaHa Közsé2i Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2018. (XII.18.) határozata
Helyi Esélye2yenlősé~i Pro&ram elfo2adása
1.! Mátraballa Községi Onkormányzat Képviselő-testülete a 29/2013. (VI.24.) számú
határozatával elfogadott (majd a 24/2015. (VI. 12.) és 28/2017. (VI.27.) határozataival
felülvizsgált) Helyi Esélyegyenlőségi Programot 2018. június 30.-át követően is hatályosnak,
illetve érvényesnek mondja ki, tehát hatályában fenntartja a jelen új Helyi Esélyegyenlőségi
Program elfogadásáig. .

2./ Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja - az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal — Mátraballa Község új Helyi Esélyegyenlőségi Programját.
3.! Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.! pontban foglalt döntés
nyilvánosságra hozatala érdekében szükséges intézkedést tegye meg a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság esélyegyenlőségi mentorának és az Önkormányzat
esélyegyenlőségi felelősének közreműködésével.
4.! Képviselő-testület felkéri a jegyzőt és az esélyegyenlőségi felelőst, hogy a döntésről
írásban értesítse a Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedéseinek végrehajtásában
résztvevő partnereket.
Felelős: polgármester, jegyző és esélyegyenlőségi felelős.
Határidő: azonnal



2.! Települési közösségi támogatás szabályainak hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Jegyző

Dr. Jakab Dorottya jegyző: A novemberi ülésen elfogadott közösségi támogatás szabályait
hatályon kívül kell helyezni a szociális rendeletből, mert a szociális rendeletben nem
szerepelhet nem rászorultsági alapon járó támogatás, ás nem is törvényben szabályozott
szociális ellátást egészít ki.

A Képviselő-testület egyhangú — 4 igen szavazattal, O new és 0 tartózkodás mellett —

az alábbi rendeletet alkotja:

Mátraballa Közsé~i Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló
2/2015. (11.14.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint

a 4/2018. (IX.28.) és a 8/2018. (XI.23,) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 9. ~ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében elj árva
a következőket rendeli el:

1.~ (1) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról és
az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (11,14.) önkormányzati rendeletét (a
továbbiakban: Rendelet) módosító 4/2018. (IX.28.) és 8/2018. (XI.23.) önkormányzati
rendeletek 2019. január 01. napj án nem lép hatályba.
(2) A Rendeletet módosító 4/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
(3) A Rendelet 17. ~-a hatályát veszti.

2.* Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mátraballa, 2018. december 18.

Dudás Róbert sk. Dr. Jakab Dorottya sk.
Polgármester jegyző



3.! Élelmezési vállalkozási szerződés elfogadása 2019. évre
Előterjesztő: Polgármester, jegyző

Dudás Róbert polgármestert Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a gyermek- és
Szociális étkeztetést biztosító vállalkozó 2019. január 01 -től az óvodás korú gyermekeknél
40.- Ft.-os, a Szociális étkeztetést igénybe vevő felnőtteknél 30.- Ft-os adagár emelést tervez.
Döntését azzal indokolja, hogy áremelés nélkül nem tudja megfelelő módon kigazdálkodni a
nyersanyagköltségeket

A Képviselő-testület egyhangú — 4 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett —

az alábbi határozatot hozza:

Mátraballa Közsé2i Önkormányzat Kénvjsejő-testületénel(
29 / 2018. (XIL18.) határozata
Mátraballa Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag aszeimt dönt, hogy
2019. évre a községben az önkormányzat által biztosítandó gyermek-, szociális és egyéb
étkeztetést vásárolt élelmezéssel oldja meg és ennek érdekében az élelmezés vásárlásra Vass
Józsefné egyéni vállalkozóval (székhely: 3152 Nemti, Kossuth Út 164.) köt vállalkozási
szerződést 2019. évre az előterjesztés szerinti változatlan tartalonm~al.
Fentiek alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a
szerződés aláírásáról gondoskodjanak.
Felelős: polgármester és jegyző.
Határidő: értelem szerint.

4.! Egyebek

Répás Roland képviselő: Elmondja, hogy a Takarékszövetkezet bezárása nagy problémát
jelent az Egyházközség számára, mivel a ravatalozóból vételezett áramdíj összegét a helyi
pénzintézetben fizették be. Kéri a polgármestert, biztosítsanak lehetőséget arra, hogy januártól
az Önkormányzatnál lehessen ezt az összeget befizetni és utána az egyház számlájára utalni.

Dudás Róbert: Biztosítja afelől, hogy az Önkormányzat partner lesz ebben.

Bíró Sándor alpolgármester: Kéri, hogy az utakat és ajárdákat megfelelő módon takarítsák
és sózzák, mert rendkívül balesetveszélyesek.

Dudás Róbert: Megígéri, hogy felveszik a kapcsolatot a mátraderecskej LEIER téglagyárral
és téglatörmelékjcel csúszásmentesítenek



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

K.m.f

~óert
polgármes er jegyző

Q4~ ~3ZO»&
Répás Roland

jkv. hit.

író S’ dor
jkv. hit.


