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Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus
23-án 16.00 órai kezdettel tartott ülésén.

22/2018. (VIII. 23.)

Határozat száma Tárgya

Szociális célú tüzelőanyag támogatására való pályázaton nem vesz részt
az Önkormányzat

Rendelet száma Tárgya
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Je2yzőkönyv

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 23-án
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,
Dr. Jakab Dorottya jegyző.

Igazoltan hiányzik: Répás Roland képviselő.

Dudás Róbert polgármester:
Köszönti a képviselőket és ajegyző asszonyt.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Megállapítja, hogy nem merült fel észrevétel.
Jegyzökönyv-hitelesítőnekjavasolja Lajtosné Lécz Erzsébet és Hajdu Péter képviselőket.

Dudás Róbert polgármester indítványára a Képviselő-testület egyhangúlag — 4 igen
szavazattal O new és O tartózkodás mellett - jegyzőkönyv-hitelesítőnek Lajtosné Lécz
Erzsébet és Hajdu Péter képviselőket kijelölte.

Dudás Róbert polgármester indítványára a Képviselő-testület egyhangúlag .— 4 igen
szavazattal O new és O tartózkodás mellett — az ülés napirendi pontjainak sorrendját az
alábbiak szerint állapítja meg:

1.1 Szociális célú tüzelőanyag támogatására való pályázat benyújtásának megtárgyalása
Előterjesztő: Polgármester

2.! Egyebek



Napirendek

1.! Szociális célú tüzelőanyag támogatására való pályázat benyújtásának megtárgyalása
Előterjesztő; Dudás Róbert polgármester
Előterjesztés: csatolva.

Dudás Róbert polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a
Belügyminisztérium 2018. júliusában írta ki a települési Önkormányzatok részére a
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázatot. A pályázat benyújtási
határideje 2018. augusztus 31. Az Onkormányzatnak ehhez a pályázathoz 201.930.- Ft.
önerőt kell biztosítania. Kéri a képviselő-testületet, hogy döntsék el benyújtásra kerüljön-e
a pályázat.

Hajdu Péter: Javasolja, hogy az idei évben ne nyújtsanak be pályázatot, okulva a 2016.
évből.

Dudás Róbert: Sajnos minden lakosnak nem lehet adni, de sok család volt, akinek jól jött
a téli tüzelő.

Hajdu Péter: Nagyon meg kell gondolni, hogy ki részesül támogatásban, mert 2016-ban
olyanok is kaptak, akik már másnap eladták a szenet.

Dudás Róbert: Javasolja, hogy az önerő 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 Közsé~i Önkormányzat KépviseJő-testület~~e~’
22/2018. (VIIJ.23.) határozata
Mátraballa Községi Onkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag úgy dönt, hogy a
Belügyminisztérium által 2018. 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.

2./ Egyebek

Dudás Róbert Polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy fokozott rendőri
jelenlét lesz a településen, mert a Petőfl Sándor utcában ellenőrzik a sebességkorlátozást és a
községen átmenő kőszállító autók sebességét és súlyát.

A héten a Belügyminisztérium munkatársa ellenőrizte a közfoglalkoztatást, mindent rendben
talált.



A Sportcentrum tulajdonában lévő Kia kisbuszban motoresere szükséges. Molnár Zsolt, az
egyesület elnöke arra kérte az Önkormányzatot, hogy próbáljanak meg motort beszerezni,
vállalták, hogy fizetik a költségeket.
Kéri a jegyzőnőt, hogy a Sportklubbai kötendő együttműködési megállapodás minél előbb
kerüljön aláírásra. Szükséges lenne a megállapodásba belevenni azt is, hogy ha a sportpálya
területén rendezvény megtartására kerül sor, akkor azt az Önkormányzat térítésmentesen
igénybe vehesse.

Fel kell hívni a lakosság figyelmét arra, hogy a focipálya előtti térre ne helyezzenek ki
szemetet’

Elmondja, hogy a település központjában található szigetre közlekedési tükröt kell kihelyezni,
mert balesetveszélyes a kanyarodás.

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

K.m.f.

polgármester jegyző

Lajtosné Lécz Erzsébet
jkv. hit.

Hajdu Peter
jkv. hit.


