
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő.— testületének
4/2019 (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáj’ól és az előirányzatok

változásáról

MátrabaHa Községi Önlcormányzat Képviselő-testÜlete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény (továbbiakban: Aht.) 23. ~ (1) bekezdéséberi, 34. ~ (1)
bekezdésében, a 87. ~-ban kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011, évi CLXXXIX. törvény 42. ~-ában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli cl:

L ~

A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról és az előirányzatok
változásáról szóló beszámolót az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐ]RÁNyZAT FŐÖ$S7,EGE 139.234.305 Ft
2018. évi tényleges bevétel 141 .761.297 Ft

2018. évi tényleges kiadás 116.324.497 Ft

2. ~

(1) A Képviselő-testület a bevételek forrásonkéntj részletezését az 1. melléklet
szerint Fogadja cl.

(2) A kiadások cimenkénti bontását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat felhalmozási és működési célú bevételeit és előirányzat

változását mérlegszerűen a 3. melléklet szerint fogadja el.
(4) A felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A tartalékalap felhasználását az 5. melléklet szerinti bontásban Fogadja cl,
(6) Az Őnlcormányzat adósság és hitelállományáról szóló kimutatást a 7. melléklet

szerint fogadja cl.
(7) A többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat aS. melléklet szerinti rész

letezésben hagyja jóvá,
(8) A közvetett támogatásolu’ól szóló kimutatást a 9. melléklet szerinti tartalommal

fogadja cl.
(9) Az Onkormányzat vagyonicimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. *

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A Képviselő-testület a 7. mellékletben szereplő 2018. évi Clőirányzat-változáso~~~

2018. december 31-i hatállyal hagyja jóvá.
(3) A rendelet kihirdetéséről ajegyző — a helyben szokásos módon — gondoskodik.

Dudás Róbert sk. Dr. Jakab Dorottya sic.
polgármester jegyző



I. melléklet az 4/20 19. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Mátraballa Községi Onkormányzat 2018. évi bevételei

Adatok Ft-ban
Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés %

I. Mülcöijésj bevételek kormányzati funkcióit szerint: 6.062.748 6.062.748 5165.546 85
Önkormányzatok jogalkotó és igazgalási tev. 77,000 77.000 80.916 105
l(öztemetö fenntartás 13.000 13.000 15.240 117
Önkormányzati vagyon 1.170.000 1.170.000 1029.260 88
Szennyvíz gyüjtése, tisztítása 2 16.000 216.000 7.630 4
Zőldterolet 25.000 25.000 9.620 38

Város-közstggazdálkodás 50.000 50.000 17.400 35
Háziorvosi alapellátás 600.000 600.000 600.000 100

Közművelődési tevékenység 403.200 403.200 126.000 31
Szociális étkczfeté~ 820.000 820.000 710.735 87
Gyermekétlceztetés 1.978.548 1.978.548 1.936.225 93
Munkahelyi,vendég étkeztetés 710,000 7 10.000 632.520 89

TI. 1(özltatalmj bevételek 22.739.000 22.739.000 21.957.073 97
Helyi adók - Iparűzési adó 15.039.000 15.039,000 14,621.734 97

- Idegenforgalmi adó 380.000 380.000 167.800 44
- Kommunális adó 4.300.000 4.300.000 4.948.520 115

Pótlék 20.000 20.000 14,823 74
Gépjárműadó4o %-a 3.000.000 3.000.000 2.204.196 73

lU. Önk. működési túm. áh-belülről (állami tám.) 35.612.252 77.900.081 79.401.100 102
Helyi őnk. működésének ált. támogatása 10.345.906 10.345.906 10.345.906 100
Köznevelési feladatok támogatása 11.321.518 11.697.818 11.697.818 100
Szoc.. gyermekjólétj és gyermekétkezt~~. (elad. támog. 12.144.828 12.144.828 12.144.828 100
Kulturális feladatok támogatása 1.800.000 1.800.000 1.800,000 100
Működési célú ktgv-i tám.és kieg.támog 0 4.711.400 4.711.400 100
ivóvlz ellátás, tüzifa támogatás (12.000,-,’fö)

0 19.200 19.200 1002017. évi elsz. származó bevétel
Vis major támogatás, BM utas pályázat 0 37.180.929 38.681.948 104

IV. Egyéb működési célú támogatás (Milk. c. átvett 3.150.000 4.939,580 6213909 126
pénzeszk..Mátraderecskétöl, 230.000 230.000 230.000 100

Kőzfoglalkoztatás 2.920.000 4.709,580 5.921.909 125

RGYVK 0 0 60.000 0

V. Felhalmozási bevételek

(telek é’~ékesités) 2.586.000 2.586.000 2.609.772 101

Költségvetési bevételek: 70.150.000 114.227.409 115.345.400 101

VI. HiÚny belső tinanszírozása 26.281.000 25.006296 25.006.896 100
Önt pénzniaradv. igénybevétele mw<. célra 26.281.000 24,977.046 24.977,046 100
Ovoda pénzmaradv. ig~py~evétele mw<. célra 0 29.850

VII. ÁllamlIáztartúson belűhi megelölegezés (2016. é. elöl.) oj_~ 0 1.409.001 0

Bevételek miudösszesen: 96.431.000 139.234.305 141.761.297 102



2. melléklet az 412019. (V. 29,) önkormányzati rendelethez

Mátrabalja Községi Önkormányzat önállóan gazdálkodó
intézményeinek működési és felhalmozási kiadása 2018. évben

Adatok Ft-ban.
Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés ~ Au.

stat.
létsz.I. Önkorm-i korm. funke. kiadásai 83.233.750 126.007.205 103.923.669 83

Személyi juttatás 14.692.000 18.137.600 ‘7.704.301 98
Munkált. Terh. Jár. 2.901.000 3.303.173 3.302.652 100
Dologi kiadások 30.020.913 32.380,664 29.324.383 89
Táno~atás, szoc. pol. 48.54,000 5.054.000 4.817.212 95
Átadott pén2rnZik. célú 1.844,000 6.123.400 5.756.527 94
Tartalék 12.911,709 0 0
Felújítás 24.935.351 24.156.693 21.099.615 87
Beruházás 2.677.400 22.180.230 20.719.887 93
AH.beltili megeIőleg.visszafjze~~s~ 1.259.081 1.259.081 1.259.081 100

- Ebből: Önkorn~ányzatok igazg. tey. 9.810.250 23.171.959 9.947.823 43
Személyi juttatás 2.730.000 3.650.000 324.1087 39
Munkált. Terh. Jár. 633.000 638.000 848.219 133
Dologi kiadások 5.792.250 5.372.250 5.253,517 93
Átadott pénz milks. 600.000 600.000 600.000 100
Tartalék 13.996.835

2. Mátraballaj ~soclaszarvas Óvoda t3,197.250 13.256.953 12.340.822 93

Személyi juttatás 10,010.000 9.995.000 9.187.821 92
Munkált. terh. járulékok 2.036,000 2.036.000 1.998.073 98
Dologi kiadások 1.131.100 1.196.103 1.125.084 94
Maradvány 0 29.850 29.850 100

Kiadások minclésszesen: 96.431.000 139.234.305 116.324.497 84 10



3. melléklet az 4/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG
Műtraballa Községi Ötskormsinyzat 2013. évi működési ós felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól

Bevételek Kiadásai’
Adatok FL-ban.

Megnevazós Eredeti Mód. Teljesítés % Megnevezés Eredeti Mód. reljesités ‚

Múködési célú bevételek 93.845.000 99.437.526 100.439.727 102 Miiködésl célú kiadások 68.768.249 92.866.882 74.520.179 30

Működési bevételek 6.062.748 6.062.748 5.165.546 85 Személyijtatatások 14.692.000 18.131.600 17.704.301 93
Kazlsatalmi bevételek 22.739.000 22.739.000 21.957.073 97 Munkaadókat terhelö 2.901.000 3.303.t78 3 302.652 100

járulékok
Működési C. rámog. állami támogatás 35.612.252 40.719.152 40.719.152 tOO Dologikiadások 30,020.913 32.380.664 29.324.388 89

Egyéb műk.c. Lám. (átveltpénzeszk.) 3.150.000 4.939.580 6.211.909 126 EIIálásokp~nzbeIijuttalása 4.854.000 5.054.000 4.817.213 95

Átadott pénz t.844.000 6.123.400 5.756.527 94
Tartalék 0 12.911.709 0 0

ÁH.belűti 0 0 1.409.001 0 ÁH.beloli 20l8.évi megelőleg. 1.259.081 1.259.081 1.259.081 100
megelölegez.(20 I 9.AT.elöleg) visszatiz.

2017. évi műk. c. pénzinamdvány 26.281.000 24.977.046 24.977.046 100 Intézménylinanszirozds 13.197.250 13.197.250 12.356.012 94

Felhalmozási célú bevételek 2.586.000 39,766.929 41.291.720 104 Fclltal,nozásicélú kiadások 27.662.751 46.337.573 41.819.502 90

Felhalmozási bevélel 2.586.000 2.586.000 2.609.772 101 Felújitás 24.985.351 24.156.693 21.099.615 87

Vis rnaior, BM utas pályázat 0 37.180.929 38.681.948 104

Berulsázés 2.677.400 22.1 80.880 20.719.387 93

önkormányzati bevélelekössz. 96.431.000 139.204.455 141.731.447 102 önkormányzati kiadások 96.431.000 139.204.455 116.339.631 84

I össz.



4. melléklet az 4/2019. (V. 29.) önkormányzati rencielethez

Mátraballa Községi Önkormányzat 2018. évi
felhalmozási kiadásai

Adatok Ft-ban
Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés

Bcruházós 2.677.400 22.180.88 20.719.88

Jmmateriúlis javak (Város és község gazd.)

- Településrendezésj terv. dok.

0 127,00 127,000 100
Építmény

- Kujtúr támfal 2.162.900 20.230.620 18.999.900 94

Épület
- Ovoda épLilet 0 1.308.760 1.308.760 bC

Informatikai berendezése!’
- Fényképező, bifl 254.000 254.00 163.57

Zöldterüiet
- Szökőkút szivattyú 127.000 127.000 0 0

Család és nővéci, tanácsadó
- Nyomtató 70.000 70.00 0 0

Közfoglalkoztatás
- Fűnyíró 0 0 120.65 0

Önkormányzat
- Telefon 63.500 63.50 0 0

Felújítás 24.985.351 24.156.693 21.099.61 87

Szennyvíz gyűjtés, tisztítás 2.940.000 2.940.00 1.670.348
Szivattyú felújítás, csatornahólózat

Önk.hivat.jogalk.últ,jg.tev
Óvoda épület felújítás 22.045.351 2 t.216.693 19.429,26 92
tető, R~tés, parketta

Felhalmozási kiadás 27,662.751 46.337.573 41.819.502 ‚ 9C



5. rnelléklei az 4/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Mátraballa Községi Önkormányzat 2018. évi
tartalékalapja

6, melléklet az4 /2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2018. évben végrehajtott clőirúnyzat_módosításol(

Megnevezés Bevételi előirányzat

Szociális, gyermekjól., gyermekétkez~~~~5 200.000

Lakossági víz-és csatorna szolg. 4.279A00

Elszámolásbol eredö bevétel 19.200

Közfoglalkoztatás 1,789.530

Tüzifa támogatás 432.000

Bevételi előirányzatok rendezése 27 1.365

EM utak, járdák felújítás I 4.471.335

ÁH. belüli negelőlegezések 1.409.001

Vis rnaior Kultúr kerítés 19.901.574

Előirúnyzat Változások OSSZCSCfl 42.773.455

‚ Adatok Ft-ban

Kiadási Clőirányzat

200.000

4.279,400

19.200

1.789,530

432.000

271.365

14.471.335

1.409.001

19.901.574

42.773,455



7. melléklet az 4/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kirnutatás adósság és hitelállományrói 2018. évben

Az Önkormányzat adósság és hitelállományának összege’ 0.... Ft.

8. melléklet az 4/2019. (V. 29.) önkormányzati reudelethez

Kimutatás többéves kihatással járó döntésekről 2018. évben

9. melléklet az 4/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás közvetett tárnogatásokról 2018. évben

I(özvetett támogatás megnevezése Közvetett támogatás összege (Ft)

Magánszemélyek kommunális adójának 483.000,- (69 fő)
mentessége
Ingyenes szociális étkeztetés biztosítása 360.2 10,- (2 fő)



10. mefléklet az 4/20 19. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. december 31.-i vagyonkimutatása

ES1KŐZÖK FORRÁSOK

Irnmaterjáljs javak

Tárgyi eszközök

Befektetett pa. eszközök

Készletek

Pénzeszközök

Követelések

Egyéb sajátos eszk.

Sajáttőke

Kötelezettségek

Passzív időbeli ethatárolás

564,47é

832.988.56é

28.500

30.00’

23.698.86;

12.954.9!

161.57



3./ A MátrabaHai Csodaszarvas Óvoda óvónói állására pályázat klírása, pályázati
felhívás tervezetének elfogadása

Előterjesztő: jegyző

Dr. Jakab Dorottya: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, bogy sz óvodában
dolgozó Szilágyi Sarolta óvónő 2019. szeptember 01.481 Mátraderecske Községi
Önkormányzatnál kíván dolgozni, ezért a hatályos jogszabályok alapján kötelező
megpályáztatni sz óvónői állást, A pályázati felhívást szt~kséges közzétemi.i sz erre a célra
szolgáló kormányzati portálon. A. pályázatok benyújtásának határideje 2019. június 30.

A képviselő-testijlet egyhangúlag — 5 igen szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett
- az alábbi határozatot hozta:

Mátr~balla Közsé~j Őiikorrnányzat Képviselő-testületének
1312019. (V.28.) határozata
aMátraballaj Csodaszarvas Ovoda óvónőj feladatok ellátására vonatkozó
pályázati felhívásró)
Mátraballa Községi Onkormányzat Képviselő-testüle~~ megtárgyalta a Mátraballai
Csodaszarvas Ovoda óvodapedagógusj állására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről
szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

Mátraderecske Községi Önkormányzat Képviselő-testijlete a »közalkalmazou~ jogállásáról”
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. *-a alapján az alábbiak szerint pályázatot hirdet a
Mátraballai Csodaszarvas Ovoda óvodapedagógusi állás betöltésére az alábbial~ szerint:

Mátraballaj Csodaszarvas Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. ~ alapján

pályázatot hirdet a

Mátraballaj Csodaszarvas Óvoda

óvodapeciagógus
niunkakör betöltésére.

A közalkalmazouj jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkozta~~5 jellege:

Te~es munkajdö

A munkavégzés helye:



3247 Mátraballa, Fő u. 71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbizással járó lényeges feladatok:

Óvodai nevelés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról Szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a köznevelésröl szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései sz
irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola, óvodapedagógia
A palyazat kiiroja fenntartja a Jogot, hogy olyan szemely is beadhatja a palyazatat,

aki meg nem szerezte meg a szükseges ovodapedag6gus~ fo’skolaj végzettseget,
azonban igazolja hogy eziranyu foiskolai tanulmanysit mar megkezdte

Amennyiben több jelentkezo van akkor azt a jelentkezot kell elonyben
részesíteni, akinek megvan a szükséges fői~kolai végzettsége.

A~pályázat kiirója fenntartja a Jogot, hogy a pályázati kiirást, Illetve eljárást eredmér~>t~lennék
nyilúánitja.

Elonyt jelent nyelvvizsgabizony~tvany illetve gyermekvedelemrnel vagy pedagogia,
~égzetfséggel kapcsolatos ~íelsőfokú szakkép~&tés m~léte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Erkölcsi bizonyitvány, iskolai végzettségeket igazoló okiratok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2019. szeptember 01.-tól tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019, június 28. (péntek)

A pályázati kiirással kapcsolatosan további információt Csáki Erika intézményvezető nyújt a 06-
36-475-132-es telefonszámon

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton vagy személyesen,
Kérjük a boritékon feltüntetni az alábbiakat: óvodapedagógusi álláspályázat.

A pályázat elbirálásának határideje: 2019. július 09. (kedd)

A KÖzIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 13.(csütörtök)

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiirás a munkáltató által a
3M részére megküldött adatokat tartalmazza, igy annak tartalmáért a pályázatot kiiró szerv felel.



4.1 Tájékoztató a község kulturális életéről ~MPE, CSEM, dalkör)
Előterjesztő: Hajdu Péter MPE elnöke, Forgőné Répás Mónika CSEM elnöke,

Lajtosné Lécz Erzsébet dalkör vezetője
Előterjesztés: csatolva.

Dudás Róbert: Tájékoztatja a lcépviselőket, hogy Forgó Zsolt nem nyújtotta be a
képviselő-testület felé a könyvtár munkájáról szóló beszámolót, ezért azt egy következő
ülésen fogják megtárgyalni.
Lajtosné Lécz Erzsébet vezetőn, Forgóné Répás Mónika CSEM elnőkőn ás Hajdu Péter
MPE elnökön keresztül megköszöni a dalkör. az egyesület és a polgárőrség egész évben
végzett munkáját,

A Képviselő-testület egyhangú — 5 igen szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett ..

tudomásul veszi a község kulturális életéről szóló tájékoztatóját.

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testü]eténelc
1412019. (V.28.) határozata
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mátraballai Polgárőr Egyesület, a
Csodaszarvas Egyesület Mátraballáért, és a Mátraballai Dalkör 2018. évi munkájáról készített
beszárnolókat az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal. elofgadja.
Felelős: polgármester ás jegyző.
Határidő: értelem szerint.

Si Sport és Diákhegy utak felújítására BM-es pályázat benyújtásáról döntés
Előterjesztő: polgármester és jegyző.

»adás Róbert: Tájékoztatja a képviselő-tesuiletet arról, hogy jelenleg két pályázati
lehetőség van belterületi utak felújítására. Az egyik, a BM-s pályázat. Itt a benyújtási
határidő 2019. május 31. Maximálisan 15 millió Ft-ra lehet pályázni 15 %-os önerő
mellett. Előzetes felmérések alapján a Sport utca ás a Diákhegy utca felújítása válna Igy
lehetővé. 1(éri a képviselő-testület tagjait. hogy szavazzanak a pályázat benyújtásáról.

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

~g~~aballa Községi Qnkormányza~ Képviselő-testületének
15/2019. W.28,) határozata
1.) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi
önkormányzatojcárt felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által — a
Magyarország 2019.évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet 11,2.
pontja alapján - közösen kiírt és az :‚O’ikormányzati féladellátást szolgáló fejlesztések
támogatása” című pályázati kiírás alapján pályázatot nyújt be a tulajdonában ás fenntartásában
lévő Sport utca és Diákhegy utca burkolatának felújítására.



A beruházás összköltsége bruttó 14;385.406.- Ft, azaz: ~btáttó : t~hnégymj~ij~
háromszaznyolcvanotezej -négyszazhat Fm int, melybol az igenyelt tarnogatas osszege
12 227 595 - Ft, azaz Tlzenkettoiflhlllo_kettoszaziiuszolliietezehotszázkileflcyenot forint (85

A szükséges onero merteke az osszkcltseg 15 %-a, azaz 2 157 811 - Ft, azaz Kettomil]jo
egyszázotyenhétezej -nyoleszaztizenegy forint, melyet a Képviselo-testulet a 2019 cvi
költségvetésében biztosít, az rendelkezésre áll.
A Képviselőtestület utasítja a polgáimestert és a jegyzőt, hogy a jelen döntésnek megfelelően
a pályázat elkészítéséről és határidőben történő benyújtásáról gondoskodjanak.
Jelen képviselő-testületi határozat az államháztartási-ól szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XIL31.) Kormányi-endelet (továbbiakban; An.) 75. ~ (4) belcezdésénclc
a) pontja szerint a Saját forrás biztosításáról szóló igazolásként szolgál, amely 30 napnál
nem ré~ebbj.
2.) Az Avr. 75. ~ (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület sz alábbiakat nyilatkozza:
- A jelen támogatási igényben foglalt adatok, információk és dolwmentumok teljeskörűek,
valósak és hitelesek.

— Jelen pályázattal egyidejűleg ugyanen~e a tárgyra pályázatot nem került benyújtásra.
— Ajelen pályázat benyjtása előtt a felújitást, illetve a fejeisztést nem kezdte meg az

Onkormányzat.
— A Képviselő-testíjlet kijelenti, hogy az Önkormányzat nem áll jogerős végzéssel

végelszániolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel clrendelt csődeljárás vagy egyéb, a
megszuntetésre irányuló,jogszabá)yban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

-. Az I.) pontban megjelöltösszegű önerő az Onkormányzat 2019. évi költségvetésében
rendelkezésre áll.

— Az Önkormányzat megfelel az államháztartásrój szóló 2011 évi CXCV. Törvény
(továbbiakban: AM.) 50. *-ában meghatározott követelményeknek.

— Az Önkormányzatnak nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a
költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja.

— A támogató által előírásra kerülő biztosítékokat, amennyiben kerülnek ilyenek előírásra,
rendelkezésre fogja sz Önkormányzat bocsájtani legkésőbb az Avr. 85. ~ (3) bekezdésében
meghatározott időpontig.

— Azjelen fejlesztés hatósági engedélyhez (építési engedélyhez) nem kötött.
3.) Az Önkormányzat az Áht. 50. ~ (1), (3)-(4) bekezdései alapján az alábbiakat nyilatkozza:
— Az Önkormányzat megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének és átlátható

szervezetnek minősül.
— Az Önkormányzatnak esedékessé vált és meg nem fizetett adó-, járulék-, illeték-és

vámtartozása nincsen.
— Az Áht. 50. ~ (3) bekezdésében rögzített kizáró okok közül egyiic sem áll fenn az

Ónkormányzattal, a polgármesterrel ás a képviselőkkel szemben.
Felelős: polgármester ás jegyző.
Határidő: 20)9. május 31. napja a pályázat benyújtására.



6.1 A Vörösmarty, Rózsadomb és Mátra utak felújitási pótmunkáiról való döntés
Előterjesztő: polgármester és jegyző.

Dudás Róbert; Elmondja, hogy a Mátra és a Rózsadomb utcák felújítása során
többletköltség merült fel. Alaposabb állapotfelmérésre lett volna szükség a tervező
részéről, mert két tétel nem került be a költségek közé.
1.: Szükséges a vízelvezető akna fedlapok felemelése, ami 17 db, költsége nettó: 675.000,-
Ft.
2.: Szintén nem szerepelt az eredeti költségvetésben a Vörösmarty Mihály utca
bekötőrészének aszfaltozása, aminek összege nettó: 924.500.- Ft.
Az Onkormányzat költségvetését Igy bruttó 2.03 1.994.- Ft. többletkiadás fo~a terhelnj a
pótmunka elfogadása esetén. Pótmunkára vonatkozó tételes árajánlat csatolva!
A felújítást a kivitelező cég szerződés szerint megkezdte, amikor nyilvánvalóvá vált
számára a fenti két hiányosság, rögtön jelezte az Onkormányzat felé.
Az aknafedlapokat meg kell emelni! Ez szükségsz~iJ,
A Vörösmarty útnál pedig a rosszul történt felmérésből adódó problémát is meg kell
oldani, mert hogy fog kinézni, hogy a Vörösmarty Cit bekötő része nem lesz leaszfaltozva.

Bíró Sándor alpolgármester: Javasolja, hogy fel kell hívni a tervezőirodát és számon kelt
kérni a hiányosságok miatt. Kéri a Polgármestert intézkedjen arról, hogy a tervezői
költségvetés elkészítésének a díját fizettesse Vissza a tervezőirodával,

Dr. Jakab Dorottya jegyző: Barna László műszaki ellenőr megküldte az Önkormányzat
számára szaknai állásfoglalását, amit később e-mail útján kiegészített. Ismerteti ezek
tartalmát.
Jegyzőkönyvhöz csatolva! Ezekben részletesen alátámasztja, hogy Szükséges a pótmunkák
elfogadása.

A képviselő-test~I~~ egyhangúlag — 5 igen szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett
- az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa Közsé~j Önkormányzat Képviselő_testületének
16/2019. (V.28.) határozata
I jMátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a mátraballai
Vörösmarty, Rózsadomb és Mátra utcák felújítása során felmerült pótmunkákra vonatkozó
előteijesztést és az alábbi döntést hozza:
A kivitelezés megkezdését követően, a felújítás során felmerült, a kivitekező Green Street Kft.
által jelzett és Barna László műszaki ellenőr által leigazolt, alátámasztott pótmunkák
elvégzését szükségesnek tartja a Képviselő-testület, ezért a Green Street Kft. (3300 Eger, Dr.
Kapor Elemér út 20.) által benyújtott bruttó 2.031.994.- Ft összegű pótmunkákra vonatkozó
árajánlatát elfogadja,
A Képviselő-testwet felhatalmazza a polgármesteri, hogy a fentieknel( megfelelően a
pótmunkák elvégzésére a vállalkozási szerződést kösse meg.
~DOKOLÁs
A kivitelezés megkezdését követően, annak során vált szükségessé a kivitelező által jelzett és
a műszaki ellenőr által leigazolt pótmunka, mely eredetileg nem volt betervezve, a tervezői
költségvetésben nem szerepelt. Viszont szükségszerűen elvégzendő munkákról van szó.



2.) A Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy a tervezői kőltségbecsi~3~
készítő cég felé újon levelet, melyben az Onkormányzat visszakéri a tervezői költségbecsiés
készítésének megfelelő összeget.
Felelős: polgármester,
Határidő: azonnal.

7.! Magyar Falu Program keretein belül benyújtott és benyújtani tervezett pályázatokrój
való tájékoztatás, valamint döntés a Magyai’ Falu Program keretein belül a Radnóti és a
Dózsa utcák felújításáról.

Elóterjesztő: polgármester

Dudús Róbert: Elmondja, hogy a Magyar Falu program keretében az Önkormányzat a
Kultúrorthon belső felújítására, az Orvosi rendelő felújítására, valamint háziorvosi és
védőnői eszkőzbeszerzégre nyújtott be pályázatot.
Ezen kívül hamarosan meg fog jelenni a Magyar Falu Program útfelújítási pályázata: itt
tervezik a Radnóti Miklós utca ás a Dózsa György utca felújítását. 30 millió Ft-ig lehet
pályázni. önerő nem szükséges ebben a pályázati konstrukcióban,
Kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzanak a pályázat benyújtásáról.

A képviselő-testület egyhangúlag — 5 igen szavazattal, O nem és 0 tartózkodás mellett
- az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa Közski Önkormányzat l(éyviseIő-testületének
17/2019. (V.28.) határozata
I.) Mátraballa Községi Onlcorniányzat Képviselő-testülete Úgy dönt. hogy a Magyar Falu
Program keretén belül pályázatot nyújt be a tulajdonában lévő Radnóti Miklós ~hrsz: 202) ás
Dózsa György utcák (lu’sz-k: 694, 640/1, 691, 645) felújítására. A pályázat benyújtásához
önerő nem szükséges.
2.) A Képviselő-testület utasítja a polgániiestert és a jegyzőt, bogy a jelen döntésnek
megfelelően a pályázat elkészítéséről ás határidőben történő benyújtásáról gondoskodjanak.

Felelős: polgármester ás jegyző.
Határidő: a pályázati kiírásban foglaltak szerint.

8.! Egyebek

Dudás Róbert: Megköszöni minden résztvevőnek az Európai Parlamenti választásokon
való részvételét,

Az Önkormányzat május 24-én tartotta meg a gyereknapot, ami nagyon jól sikerült
rendezvény volt, sokan vettek rajta részt, színvonalas programok voltak.

Június 08-án Dalos Pünkösd néven hagyományőrző nap megrendezésére kerül sor.
Minden környékbeli hagyományőrző csoport meghívást kapott, fellép Báder Ernő



zenekara. az általános iskolások néptáneolnLtk. A rendezvény bárki számára látogatható
lesz.

Június 29-én Bükkszéken kerül megrendezésre a Polgármesterek Fözőversenye. kéri’ bogy
vegyenek rajta részt’

A nagvteljesítményü mosógép a Kultúrotthonhan került elhelyezésre’ megköszöni Hajdu
Péter és Répás Roland képviselők munkáját a beüzemelésben,

A Fő útI 12’ szám alatt albérletben lakó férfi megkereste és elmondta, hogy költözés előtt
állnak. szüksége lenne ol\an hel\ re. ahová a hútoraikat hepakolhatják. Kéri a képviselő—
estület tagjait. bogy aki tud Segítsen.

Az ülésnek több napirendi pontja nem volt, a Polgármester azt bezárta.

K. m. f.

~41t D~ Ja~D~%
~olgarm ster jegyzo

~

Répás Roland
jkv. hit’

I lajdu Péter
ky. bit’




