
JEGYZŐKÖNYV

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

Határozat száma Tárgya

20/2018. (VIII. 03.) Mátrai Sportcentrum Egyesület (MSE) és az Önkormányzat közötti
együttműködési és ingatlan használati megállapodás tervezetének
elfogadása

21/2018. (VIII. 03.) Csáki Erika intézményvezetői megbízása

Rendelet száma Tárgya



Jegyzőkönyv

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 03-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,
Répás Roland képviselő
Dr. Jakab Dorottya jegyző.

Igazoltan hiányzik: ---

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

Dudás Róbert polgármester indítványára a Képviselő-testület egyhangúlag — 5 igen
szavazattal O nem és O tartózkodás mellett - jegyzőkönyv-hitelesítőnek Bíró Sándor és
Répás Roland képviselőket kijelölte.

Dudás Róbert polgármester:
Javaslatot tesz az ülés napirendjére: javasolja, bogy a meghívóban kiküldött napirendek közül
az 1. és a 3. napirendi pontokat cseréljék fel és ebben a sorrendben tárgyalják meg.

Dudás Róbert polgármester indítványára a Képviselő-testület egyhangúlag — 5 igen
szavazattal O nem és O tartózkodás mellett — az ülés napirendi pontjainak sorrendját az
alábbiak szerint áHapítja meg:

1.! Tájékoztatás a Mátraballai Egyháztanács vezetőségének
Előterjesztő: Polgármester

2.! Mátrai Sportcentrum Egyesület (MSE) és az Onkormányzat közötti együttműködési
és ingatlan használati megállapodás tervezetének megtárgyalása

Előterjesztő: Polgármester
3.! Szociális célú tüzelőanyag támogatására való pályázat benyújtásának megtárgyalása

Előterjesztő: Polgármester
4.1 Mátraballai Csodaszarvas Ovoda intézményvezetői állására kiírt pályázat elbírálása,
intézményvezető kinevezése
Előterjesztő: polgármester és jegyző.
5./ Egyebek



Napirendek

11 Tájékoztatás a Mátraballai Egyháztanács vezetőségének
Előterjesztő: Dudás Róbert polgármester
Előterjesztés: csatolva.

Dudás Róbert polgármester: Köszönti a Mátraballai Egyháztanács vezetőségének tagjait
és tájékoztatja őket arról, bogy a templom és a Kultúrotthon közötti támfal építési
munkálata lassan a végéhez közelít. A kőkerítés dupla olyan széles lesz, mint volt, a
színpad mögötti fal elbontásra kerül és kiszélesítik. A templom lépcsőjénél lévő pilléreket
szintén felújítják. A támfal megvilágításra kerül és kb. 1,5-2 m bosszú rézsű vezet majd fel
kőlépcsővel. Szalonnasütőt is elhelyeznek, bogy az udvar közösségi térként is
fünkcionáljon. A támfal többi részét közösen kell szebbé tenni, ebben az Onkormányzat
minden segítséget megad. Előreláthatólag 3-4 hétig tartanak még a munkálatok, ezért a
Burgonyanap is elmarad, mert az udvar építési területnek minősül, ezért nem lehet
megtartani a rendezvényt.

Dombi Ferenc plébános: Megköszöni a tájékoztatást és elmondja, hogy jövőre az
Ersekséggel karöltve pályáznak a templom épületének felújítására.

2.! Mátrai Sporteentrum Egyesület (MSE) és az Önkormányzat közötti együttműködési
és ingatlan használati megállapodás tervezetének megtárgyalása

Előterjesztő: Polgármester

Dudás Róbert polgármester: Köszönti Molnár Zsolt MSE elnököt és közli, hogy az elmúlt
képviselő-testületi ülésen nem született döntés az együttműködési megállapodás
megkötéséről. A mai alkalomra a megállapodást az Onkormányzat ügyvédje átnézte és
kiegészítésekkel látta cl, amit most szeretne ismertetni a jelenlévőkkel. A 10 évre szóló
használatbavétel határozatlan időre módosult és a megállapodás tartalmazza a hivatalos
törvényi hivatkozásokat is.

Molnár Zsolt MSE elnök: A TAO-s pályázatok előírják a határozott időre szóló
együttműködési megállapodás megkötését, konkrétan 7 évet jelölnek meg.

Dudás Róbert polgármester: Azt javasolja, hogy egyelőre maradjon a határozatlan időre
szóló megállapodás és ha a pályázat benyújtása esetén ezt kifogásolják, akkor majd
módosításra kerül.

Bíró Sándor alpolgármester: Nem ért egyet a megállapodás megkötésével, mert elmondása
szerint a sportlétesítmény világítása jelenleg baleset- és életveszélyes. Kéri az MSE elnökét,
hogy az életveszélyes állapotot szüntessék meg. legyen hivatalos műszaki átadás-átvétel.
Ennek dokumentumát és az érintésvédelmi dokumentáeiót mutassák be az Onkormányzat
részére.



Molnár Zsolt MSE elnök: Közli, hogy a műszaki átadásra halasztást kértek és kaptak, 2019.
június 30-ig. Elmondja, hogy az Onkormányzat feladata a terület őrzése.

Dudás Róbert polgármester: A terület sosem volt őrizve és nem is lesz, azt javasolja, hogy
az együttműködési megállapodásba kerüljön bele a következő kitétel: az MSE köteles 2019.
június 30-ig bemutatni a hivatalos iratokat, érintésvédelmi dokumentációt a műszaki átadásról
és amennyiben ez nem történne meg, akkor a szerződés automatikusan hatályát veszti. Kéri a
képviselőket, hogy szavazzanak az együttműködési megállapodás megkötéséről az előbb
javasolt kiegészítéssel.

A Képviselő-testület egyhangúlag — 4 igen szavazattal, 0 nem és 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozza:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/20 18. (VIII.033 határozata

1.) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mátraballai Sportcentrum
Egyesület (MSE) ás Mátraballa Községi Önkormányzat közötti együttműködési ás
ingatlan használati megállapodás Dr. Bajzát György ügyvéd által készített tervezetét
azzal fogadja el, hogy kerüljön bele egy feltétel, miszerint:
Az MSE köteles 2019. június 30-ig bemutatni a hivatalos iratokat, érintésvédelmi
dokumentációt a műszaki átadásról ás amennyiben ez nem történne meg, akkor a
szerződés automatikusan hatályát veszti.

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti feltételt az ügyvéd felé
jelezze a megállapodásba történő beillesztése érdekében.

Felelős: polgármester.
Határidő: értelem szerint.

3./ Szociális célú tüzelőanyag támogatására való pályázat benyújtásának megtárgyalása
Előadó: Polgármester

Dudás Róbert polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ismét lehet pályázatot
benyújtani a szociális tüzelőanyag támogatására. 2016-ban már pályáztak, de a tüzelőanyag
szétosztása komoly felháborodást váltott ki a lakosság részéről. A benyújtási feltételek nem
változtak, idén is 0,5 m3 tüzelőanyagot kaphatnak a családok. Fa tüzelőanyag esetén
160.000.- Ft. az önerő - de ebben az esetben számolni kell még a feldarabolás és a településre
történő szállítás költségével is —‚ szén esetén 200.000.- Ft. Kéri a képviselőket, hogy a
következő testületi ülésig döntsék el, hogy a pályázat benyújtásra kerüljön-e. A benyújtási
határidő: 2018. augusztus 31.

4.1 Mátraballai Csodaszarvas Óvoda intézményvezetői állására kiírt pályázat elbírálása,
intézményvezető kinevezése
Előterjesztő: polgármester és jegyző.

Dudás Róbert polgármester: Elmondja, hogy Csáki Erika tavaly az előző óvodavezető
nyugdíjba vonulása, valamint az óvoda épületének felújítása körüli teendők miatt 1 éves,
ideiglenes intézményvezetői megbízást kapott, ami 2018. augusztus 15.-ével lejár.
A hatályos közalkalmazotti, köznevelési jogszabályok értelmében a Képviselő-testület idei
májusi ülésén kiírta az állás-pályázatot.



Dr. Jakab Dorottya jegyző: Miután a Képviselő-testület elfogadta a pályázati felhívást, az
abban foglalt határidők alapján az álláspályázatot feltöltötte egy kötelezően alkalmazandó
webes felületre, valamint az Oktatási Közlönyben is megjelent a pályázati felhívás. A
megadott határidőig mindösszesen egy pályázat érkezett, a jelenlegi intézményvezetőé.
A pályázati anyagot megvizsgálta, az teljes mértékben megfelel a pályázati kiírásban
foglaltakrak, tartalmazza az összes előírt dokumentumot.
A beérkezett álláspályázatot véleményezte a szülői munkaközösség és nevelőtestületi
közösség. Nemzetiségi önkormányzat és szakszervezeti közösség nem működik Mátraballán,
Így értelemszerűen ezek véleményét nem kellett beszerezni.
Csáki Erika pályázati anyagát a jelen jegyzőkönyvhöz csatolva. A szükséges végzettségek,
képzettségek meglétét igazoló dokumentumok is rendelkezésre állnak.

Dudás Róbert polgármester: Fentiek alapján javasolja, hogy a jelenlegi intézményvezetőt
bízzák meg 5 éves időtartamra az óvoda vezetésével.

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

Mátraballa Községi Onkormányzat Képviselő-testületének
21/2018. (VIII.03.) határozata
1 .)Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete — a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. ~ (1) és (3) bekezdései, a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 67. ~ (7) bekezdése alapján, valamint a 138/1992. (X.8.)
Kormányrendelet (a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a
közoktatási intézményekben) 5. *-a alapján - a pedagógusok elömeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 22.~ (1) bekezdésére
figyelemmel — az alábbiak szerint döntenek:
A Mátraballai Csodaszarvas Ovoda magasabb vezetői beosztására és az intézményvezetői
feladatok ellátására megbízza

2018. augusztus 16. napjától 2023. augusztus 15. napjáig terjedő időszakra
Csáki Erika

(In.: Csáki Erika, szül. hely és idő: Eger, 1976.09.21., an.: Zám Katalin)
3247 Mátraballa, Gárdonyi Géza u. 5. szám alatti lakos közalkalmazottat,

akinek határozatlan időtartamú közalkalmazotti kinevezése változatlanul fen~álI, akit
kinevezésével egyidejűleg pedagógus munkakörben, határozatlan időre, teljes munkaidőben a
Mátraballai Csodaszarvas Ovodában alkalmaz.
2.)A Képviselő-testület a vezetői pótlék összegét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 8. melléklete alapján az illetményalap 40 % - ának megfelelő mértékben, azaz
73.080.- Ft összegben állapítja meg.
3.)A Képviselő-testület megállapítja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvny 5. melléklete és az óvoda tanulói létszáma alapján az óvodavezető heti tanóráinak
száma 12 óra.
4.)Az intézményvezető illetményének megállapítására és egyéb munkajogi kérdésekben a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
A Képviselőtestület felhatalmazza az intézményvezetőt és a jegyzőt, hogy a jelen
kinevezéssel szükségessé váló munkajogi és egyéb teendőket végezze el.



A Képviselőtestület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a jelen döntésről az
intézményvezetőt értesítse és a magasabb vezetői megbízásról szóló okirat elkészítéséről
gondoskodjék.
Felelős: polgármester, jegyző, illetve intézményvezető.
Határidő: értelem szerint.

5.! Egyebek

Budás Róbert polgármester: Elmondja, hogy a mai képviselő-testületi ülés főként a kereszt
állítása miatt került összehívásra, ezért megkéri Forgó Pálné egyháztanács tagot, hogy adjon
tájékoztatást ebben az ügyben.

Forgó Pálné egyháztanács tag: Elmondja, hogy már elkészült az ügyvéd általi adás-vételi
szerződés, aláírásra vár Dohány József eladó és Dombi Ferenc plébános részéről. Amint
aláírták és a Földhivatalban jogerőre emelkedik a tulajdonjog bejegyzése, máris kezdődhet az
alap ásása.

Dudás Róbert polgármester: Megköszöni a tájékoztatást és kéri Forgó Pálnét, hogy ha
megtörténik a hivatalos bejegyzés, akkor arról tájékoztassák az Önkormányzatot is. Igéretet
tesz, hogy ha ez augusztus hónapban megtörténik, akkor segítséget tudnak nyújtani ehhez.
Elmondja, hogy a közfoglalkoztatottak nagyon kevesen vannak, ezért szükséges külső cég
bevonása a fűnyírási munkálatokba, ami nagy anyagi terhet ró az Onkormányzatra. Kéri a
közfoglakoztatott dolgozókat, hogy nagyon körültekintően végezzék a fűnyírást, mert az idén
már három alkalommal történt a fűnyírás során a felverődő kő általi szélvédő - betörés.
Elmondja, hogy a temető karbantartására ajövőben is kiemelt figyelmet kell fordítani.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Petőfi Sándor utcában kihelyezésre került az Új
közlekedési tábla, a pétervásárai rendőrőrsről folyamatosan ellenőrizni fogják a lakosságot.
Nem a szankció, hanem a tájékoztatás a cél.
A hulladék égetést fokozottan ellenőrizni kell, mert a lakosság nem tartja be a helyi rendelet
szabályait. Megkéri a Polgárőrség parancsnokát, hogy ebben legyen partner. Kéri ajegyzőnőt,
hogy ha szükséges, akkor küldjön ki a lakosság részére felszólítást.
Augusztus 11 -én testvértelepülésünkön Serkén falunapot tartanak, szeretettel meghív
mindenkit a rendezvényre.
Az óvodában a jövő héten kivágják a nyírfát, az alatta lévő fa gyermekjátékokat lehetőség
szerint meg kell menteni. Jövő héten át kell költöztetni az óvodát, mert augusztus 21-én
kezdődik az Új nevelési év. A parkettát nem lehet felcsiszolni, Új laminált lapot kell lerakni,
aminek a várható költsége 400.000.- Ft . ± AFA anyag és munkadíjjal együtt.
Mátraballa Bodormyal közösen benyújtott TOP-5.3.l-es pályázata kedvező elbírálásban
részesült, különböző programokra 50 millió Ft-ot nyertek közösen, melyet 2-3 év alatt kell a
pályázatban benyújtott célokra felhasználni.
Köszönti Petrucsik Gézát, aki azért érkezett a képviselő-testületi ülésre, mert
energiakorszerűsítési pályázatot szeretne ismertetni ajelenlévőkkel ás a falu lakosságával.

Petrucsik Géza: Köszönti a jelenlévőket és elmondja, hogy 2017. április 24-én egy olyan
Európai Uniós kedvezményes hitelfelvételi lehetőség nyílt meg Magyarországon, amivel
lenullázható energetikai korszerűsítések révén a háztartások fűtés-, gáz- és villanyszámlája.
Kéri a Polgármester Urat, hogy a lakosság részletes tájékoztatása ügyében lehetőség szerint
szervezzen meg egy fórumot’



z u esnek több napiren je nem vo ‚ a o gármester azt bezárta.
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