
Mátraballa I(őzségi Önkormányzat KépviseW-testüjetének
9/2018. ~IL19.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az eQyéb Szociális ellátásokról szóló
2/2015. (IL14.)önkorrnányzatj rendelet módosífásáró1~ valamint

~_4L~Q18űI2~.2&) é~ ~I2OlS.í~.21~önko i~Wán yzati rendelet hatályba nem lépésérői

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. dvi
CXXX. törvény 9. ~ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
sz Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában ás (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva
a következőket rendeli cl;

1~ (1) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról és
sz 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. napján 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. Di; Jakab Dorottya ak.
polgármester jegyző



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

Dudás Róbert polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a gyermek- ás
szociális étkeztetést biztosító vállalkozó 2019. január Ol-től sz óvodás korú gyermekeknél
40.- Ft-os, a szociális étkeztetést igénybe vevö felnőttekjiéj 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, O nem és O tartózkodás mellett —

sz alábbi határozatot hozza;

Mátraballa Közséej Önkormányzat KéDviselő-testljletének
29/2018. ‚X1I.183 határozata
MátTaballa Község Önkormányzata ~Képviselő-testülete egyhangúlag aszeirnt dönt) bogy
2019. évre a községben az önkormányzat által biztosítandó gyermek-, szociális és egyéb
étkeztetést vásárolt élelmezéssel oldja meg ás ennek érdekében az élelmezés vásárlásra Vass
Józsefné egyéni vállalkozóval (székhely: 3152 Nemti, Kossuth út 164.) köt vállalkozási
szerződést 2019. évre az előteijesztés szerinti változatlan tartalommal,
Fentiek alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert ás a jegyzőt, hogy a
szerződés aláírásáról gondoskodjanak.
Felelős: polgármester és jegyző.
Határidő: értelem szerint.

4.! Egyebek

Répás Roland képviselő: Elmondja, bogy 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, hogyjanuártól
sz Onkonnányzatnál lehessen ezt az összeget befizetni ás utána sz egyház számlájára utalni,

Dudás Róbert: Biztosí~a afelől, hogy az Önkormányzat partner lesz ebben.

Bíró Sándor alpolgánnestei’: Kéri, hogy sz utakat ás ajárdákat megfelelő módon takarítsák
ás sózzák, mert rendkívül balesetveszélyesek

Dudás Róbert: Megígéri, hogy felveszik a kapcsolatot a mátraderecskej LEIER téglagyárral
ás téglatörmelékkel csúszásmentesítenek



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

K. iii. E

~-Dudás Ró~ei-t Dr. JMKab Dorottya
polgármester egyző
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Répás Roland
jkv. lilt.

Bíró Sándor
jkv, hit.~




