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Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember
12-én 16.00 órai kezdettel tartott ülésén.

Határozat száma Tárgya

30/2019. (Ix.12.) Önerőből megvalósítandó beruházásokról való döntés

Rendelet száma Tárgya

6/20 9. (IX. 13.) Szociális rendelet módosítása ( települési ingatlanf’enntartási támogatás
bevezetése)



J e ~ v z ő k ő n y v

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2W9. szeptember 12-én
1600 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal. polgán-nesteri iroda.

Jelen vannak: Dudás Róbert polgármester.
Bíró Sándor alpolgármester.
Lajtosné Lécz Erzsébet képviselő.
Hajdu Péter képviselő
Répás Roland képviselő
Dr. Jakab Dorottya jegyző.

Igazoltan hiányzik: ---

Dudás Róbert polgármester:
Köszönti a képviselőket. ajegyzőnöt.
Megállapítja. hogy a képviselők közül 5 Fő jelen van. az ülés határozatképes. azt megnyitja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Répás Roland és Hajdu Péter képviselőket.

Indítványára a Képviselő-testület egyhangúlag — 5 igen szavazattal O nem és O
tartózkodás mellett - jegyzőkönvv-hitelcsítőnek Répás Roland és Hajdu Péter
képviselőket kijelölte.

Javaslatot tesz az ülés napirendiére, melyet a Képviselő-testület e~’han~úlaE — 5 igen
szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett - elfozad:

1.! Szociális rendelet módosítása (települési ingatlanfenntartási támogatás bevezetése)
Előterjesztő: Polgármester, jegyző

2.! Tájékoztató a benyújtott pályázatokról
Előterjesztő: Polgármester, jegyző

3.! Önerőből megvalósítandó beruházásokról való döntés
Előterjesztő: Polgármester

4.! Palóc Étkek Fesztiváljának kiértékelése
Előterjesztő: Polgármester



5.1 Tanulmányút
Előterjesztő: Polgármester

6./Idősek Napja
Előterjesztő: Polgármester

7.! Óvodai létszám bővítés
Előterjesztő: Polgármester, jegyző

8.! Egyebek

Napirendek

1.! Szociális rendelet módosítása (települési ingatlanfenntartási támogatás bevezetése)
Előadó: Polgármester, jegyző.

Dudás Róbert: Tájékoztatja a képviselő-testületet arról. hogy 2016-han került bevezetésre
a településen a települési ingatlanfenntartási támogatás. ami szerint háztartásonként
2.000.- Ft támogatást kapnak azon személyek. illetve háztartások. akik határidőre
hefizették az Onkonnányzai felé teljesítendő adóízetési kötelezettségeiket. Tavalyi év
végén ezt megszüntették. mert 2019. január 01-tő] csökkent a kommunális adó összege
l2.000~ Ft-ról 10.000.- Ft-ra, Ugy ítéli meg, hogy sikeres volt a települési
ingatlanf’enntartási támogatás bevezetése, mert Jelentősen javította az adófizetési morált.
Ezért szeretné. ha az idén újra bevezetésre kerülne a települési támogatásnak ez a formája.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak:

A Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen - 0 nem és O tartózkodás mellett —

szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:



Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületánek
6/2019. (IX.l3.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról ás az egyéb szociális ellátásokról szóló
2/2015. (11.14.) önkormányzati rendelet módosítása

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. * (1) bekezdésében, 25. * (3) bekezdés b)
pontjában. 26. *-ban. 32. ~ (I) bekezdés b) pontjában. 32. ~ (3) bekezdésében, 33. * (7)
bekezdésének, 45. ~ (1) bekezdésében. 48. * (4) bekezdésében, 132. ~ (4) bekezdés a), d) és
g) pontjaiban, a 134/E. *-ban, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásrót szótó 1997.
évi XXXI. törvény 18. * (2) bekezdésében, a 131. ~ (1) bekezdésében, továbbá Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 201 L évi CXXXIX. törvény 3. ~ (1) bekezdésének 8a.
pontjában kapott felhatalmazás alapján. az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a)
pontjában és (2) hekezdéséhen meghatározott feladatköréhen eljárva, a települési
támogatásról és az egyéb szociáhs ellátásokról szóló 2!20l 5. (11.14.) önkormányzati rendeletét
az alábbiak szerint módosítja:

1. * (1) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A települési támogatásról és
az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (11.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 5. címét az alábbi szöveggel állapítja meg:’.5. Települési ingatlanfenntartási
támogatás”.
(2) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendelet 17. *-át az alábbi
szöveggel állapítja meg:
„17. ~ (1) A települési ingatlanfenntartási támogatásra tárgyévben évben az az
ingatlantulajdonos(ok) jogosult(ak). akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:
a) aki a tárgyévre évre fizetendő kommunális adó teljes összegét legkésőbb tárgyév
szeptember 15.-ig megfizeti (ez a határidő nem érinti a késedelmi pótlék-mentes befizetési
határidőket (tárgyév március 15.-e és tárgyév szeptember 15.-e):
h) akinek Mátrahalla Községi Önkormányzat felé adó- és köztartozása nincs.
(2) A települési ingatlanfenntartási támogatás összege az aláhbiak szerint alakul;
a) aki 10.000.- Ft kommunális adót flzet az ingatlan után. abban az esetben a támogatás
összege 2.000.- Ft;
b) abban az esetben. ahol az ingatlannak több tulajdonosa van és a tulajdonostársak
megállapodásuk alapján megosztják egymás között az adó megfizetését. abban az esetben
ezeket a tulajdonostársakat az a) és h) pontokban rögzített támogatási összeg a
megállapodásuk szerinti arányban illeti meg.
(3) A települési ingatlanfenntartási támogatás kifizetésére minden év szeptember 16.-a és
október 5.-e között kerül sor.
(4) A települési ingatlanfenntartási támogatás kifizetése hivatali kézbesítő útján történik vagy
átvehető a hivatal házipénztárában munkaidőben.”
2. ~ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mátraballa, 2019. szeptember 12.

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



2.! Tájékoztató a benyújtott pályázatokról
Előterjesztő: Polgármester, jegyző

Dudás Róbert: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy a Magyar Falu
Programon belül az Orvosi eszközök beszerzésére a pénz már megérkezett, a védőnő a
laptopot és a nyomtatót megkapta, a többi eszköz beszerzése is folyamatban van, a 3
árajánlat beérkezett. a szerződéskötés folyamatban van a legolcsóbb árajánlatot adó
céggel.
A temetőfejlesztési pályázatban szintén a Magyar Falu Programban - halotthűtő
beszerzését tervezik, belefért továbbá 10 db pad. 10 db hulladéktároló és egy darab
kerékpártároló is beszerzésre kerül, ha a pályázat kedvező elbírálásban részesül.
A Dózsa György és a Radnóti Miklós utcák felújításával kapcsolatos pályázatra
vonatkozóan hiánypótlás érkezett. aminek benyújtásáról intézkednek. Ez is MFP-s
pályázat.
Szintén az MFP-s pályázatok között az óvoda udvar fejlesztésére a maximális 5 millió Ft-
ra pályáztak. itt pozitív elbírálás esetén korszerű, a gyermekek mozgáskultúráját fejlesztő
udvari játszóeszközök kerülnének beszerzésre. Minden eszköz rendelkezik a szükséges
tanúsítvánnyal. Az árajánlat, amely a pályázatba beépítésre került, tartalmazza a szállítás,
a telepítés és a szükséges biztonsági költségeket. Igy ez mindenben megfelel a vonatkozó
jogszabályi követelményeknek.
A Sport és a Diákhegy utcák felújításával kapcsolatos Belügyminisztérium felé beadott
pályázatot első körben elutasították. a második kör elbírálása október folyamán várható.
A polgármesteri hivatal Felújítására vonatkozó pályázat az MFP keretein belül szintén
benyújtásra került: a műszaki tervdokumentáció tartalmazza a fűtés- és a villanyhálózat
korszerűsítését, a padlózat cseréjét, mosdó és a teakonyha, az új irattár kialakítását, a
tetőcserép teljes cseréjét, valamint a bútorzat cseréjét.
Valamennyi, a Magyar Falu Programra beadott pályázat elbírálása a beadástól számított
60 napon belül meg Fog történni és nvertesség esetén a teljes támogatási összeg is
hamarosan megérkezik a nyertes pályázóhoz. önerö egyik MFP-s pályázatnál sem kell. s
előre ideuta~ják a támogatást. tehát nem utólinanszírozott pályázatok ezek.

Répás Roland: Kérdezi, hogy a Sport utca felújításával kapcsolatban lenne-e lehetőség
arra, hogy az 1-3 házszámú ingatlanokhoz Vezető útszakasz is felújításra kerüljön, mert a
mostani pályázatba ez nem fért bele.

Dudás Róbert: Mivel ez a pályázat első körben elutasításra került. így a második körre
már nem módosítható a műszaki tartalom. de mindenképpen keresnek megoldást az adott
útszakasz felújítására is.

A Képviselő-testület a benyújtott pályázatokról szóló polgármesteri tájékoztatót
tudomásul veszi.



3.! Önerőből megvalósítandó beruházásokról való döntés
Előterjesztő: Polgármester

Dudás Róbert: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról. hogy az Önkormányzat
költségvetése lehetővé teszi önerős beruházások kivitelezését. Ezek a beruházások nem
tesznek negatív hatással az Önkormányzatra. mert a működéshez szükséges összeg
rendelkezésre áll. Az adóbevételek is szépen Folynak be. javul az adóerőképesség is.
Árajánlatot kért az Iskola utcai — az iskola és a bolt oldalán található szakaszhoz - és a Fő
úti — a 76. — 84. házszámig teijedő — járdák felújítására. Az Iskola utcában található
járdaszakasz felújításának költsége 3.400.000.- Ft. Ez azért ilyen magas összeg, mert
tartalmazza a szegélykövek árát, a járdától kb. 50 cm-re Fel kell bontani magának az
úttestnek az aszfaltját is a megalapozó. előkészítő munkákhoz. A Fő úti járdaszakasz
felújítási költsége 1.096.000.- Ft. Ezen a szakaszon már kiépítésre került a szegélykő:
minimális előkészítő munka után már csak az aszfaltozás szükséges.
Az állomásnál található hidat is fel kell újítani. mert puha fából készült, a fa korhad, ezért
szükséges a cseréje. Arajánlatot kért kemény Fára. de az még nem érkezett meg.
Az orvosi rendelő elé szükséges kitenni egy hirdetőtáblát, mert a rendelőben sok ember
megfordul és Ott értesülhetnek legtöbben az aktuális hírekről.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő utcák állapotát fel kell mérni. és ahol szükséges, ott a
kátyúmentesítést cl kell végezni még a lbgvos. hideg Idő beköszönte előtt.
A Kultúrotthon épületéhez szükséges lenne egy előtető építése. mert a lépcsőt nem védi
semmi az időjárástól. ezért balesetveszélyes és csúszás veszélyes, ha olyanok az időjárási
körülmények. Arajánlatot kért munka- és anyagköltségre, ami 730.000.- Ft.
Véleménye szerint az Iskola utcai járdaszakasz felújítása nagyon költséges, ezértjavasolja,
hogy az erről való döntést a Képviselő-testület későbbi időpontban hozza meg.
A hivatalban lévő telefonközpont is már cserére szorul. mivel sokszor recseg, ropog.
áramszünetek esetén elérhetetlen a hivatal. Uj alközpontra is kértek árajánlatot, ami
306.451.- Ft. Javasolja ennek beszerzését. mivel a jelenlegi rendszer bármikor
Felmondhatja a szolgálatot és nem Fordulhat elő olyan, hogy a hivatalt ne lehessen elérni.
A NEBH ellenőrizte az óvodai tálalókonyhát. Számos hiányosságot talált, ezek egy része
már pótolva lett. a többi pótlására intézkedési tervet kellett készíteni határidők
megjelölésével. A legfontosabbak teendők az alábbiak: jöjjön víz a csapból, legyen meg a
szúnyogháló. legyen kétfázisú mosogató bs egy mosogatógép. A készített és a NEBIR
által jóváhagyott intézkedési terv szerint kell haladni.
Kéri a képviselő-testület tagjait. hogy szavazzanak.

A Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen - 0 nem és O tartózkodás mellett —

szavazattal az alábbi határozatot hozza:

N’látraballa Közsé2i Önkormányzat Képviselő-testületének
30/20 19. (IXi2.) határozata
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete aszerint dönt. hogy saját erőből a
rendelkezésre álló költségvetési tartalék és a befolyt adóbevételek terhére az alábbi
feladatok végrehajtását rendeli cl:
— telefonalkőzpont cseréje a polgármesteri hivatalba a kért és kapott árajánlat szerint;
- óvodai tálalókonyhában feltárt hiányosságok pótlásának folytatása a NEBIH által

elfogadott intézkedési terv szerint:



- a járda felújítása a szökőkúttól a Fő ii 86. számig a legolcsóbb árajánlat alapján;
- kultúrházhoz előtetö megépíttetése a kért árajánlat alapján;
- állornási Fahíd kicseréltetése.
Felelős: polgármester és jegyző.
Határidő: értelem szerint.

41 Palóc Étkek Fesztiváljának kiértékelése
Előterjesztő; Polgármester

Dudás Róbert: Elmondja, hogy Forgó Levente ír egy cikket a Heves Megyei Hírlapba a
szeptember 07-én megrendezésre került Palóc Etkek Feszti váljáról.
A rendezvény nagyon jól sikerült. Amire a jövőben figyelni kell. hogy az Önkormányzat
honlapján is legyen fönt a plakát. mert jelezték. hogy sokan hiányolták ezt.
Minden szervező és segítő’ aki részt vett a rendezvényen, ajándékot kap az
Önkormányzattól.

5.! Tanulmányút
Előterjesztő: Polgármester

Dudás Róbert: Pályázat keretén belül lehetőség van tanulmányút megvalósítására. Arra
gondolt, hogy mivel Serke testvértelepülésünk, igy ellátogathatnánk ide is, valamint a
Felvidék gömöri részén eltölthetnénk két napot.

6./Idősek Napja
Előterjesztő: Polgármester

Dudás Róbert: Az Idősek Napja tavaly nem került megrendezésre. mert az előző évek
tapasztalata alapján a rendezvényre nagyon kevés ember jön cl. Ezért azt javasolja, hogy
idén a 70. év klettiek kapjanak ajándékcsomagot. amit a képviselőkkel együtt osztanak
szét ezen alkalomból.

7.! Óvodai létszám bővítés
Előterjesztő: Polgármester, jegyző

Dudás Róbert; Kéri a jegyzőnőt. bogy járjon utána milyen módja lehet az óvodai létszám
bővítésnek, mert a vezető óvónő jelezte, bogy Mátraderecskéről szerettek volna az
óvodába gyerekeket beiratni. de már nines szabad kapacitás. ezért a gyerekeket nem tudták
fogadni. Azért lenne ez fontos. mert ha a településre kisgyermekes családok költöznek,
akkor nekik sem tudnak ellátást biztosítani, holott ez kötelező Feladat.



8J Egyebek

Dudás Róbert: A szociális szövetkezettel zajló perben meg nincs idopont a következő
tárgyalásra. Mivel ö már nem indul a kö’etkeiő ciklusban a polgarmesteri tisztségért,
ezért megkérdezi. hogy a jö’őben neki kell-e majd a jövoben megjelenni az ezzel
kapcsolatos esetleges tárgyala~okon. mi”e a per targ~anak idoszakában o töltötte be a
Polgármesteri tisztséget.

Az ülésnek több napirendje nem ‚olt. a Polgármester azt bezárta.

K. m. f.

Dudás l~óbert Dr. ab Dorottya
polgármester jegyző

Répás Roland
3k’. hit.

•1ajd~ Peter
jkv. hit.


