
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 24-én
17.30 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

Határozat száma Tárgya

32/2019. (X. 24.) Polgármesteri program elfogadása

33/2019. (X. 24.) Polgármester illetményének, költségátalányának megállapítása

34/2019. (X. 24.) Szavazatszámláló Bizottság tagjait a megválasztásukra irányuló
szavazásból nem zárják ki

35/2019. (X. 24.) Szavazatszámláló Bizottság megválasztása az alpolgármester titkos
szavazással történő megválasztásának idejére

36/2019. (X. 24.) Alpolgármester személyének megválasztása

37/2019. (X. 24.) Alpolgármester tiszteletdíjról és költségtérítésről való döntés

38/2019. (X. 24.) Bizottsági tag-jelölt képviselőket nem zárják Ici a szavazásból

39/2019. (X. 24.) Pénzügyi Állandó Bizottság tagjainak megválasztása

40/2019. (X. 24.) Szociális Bizottság tagjainak megválasztása

41/2019. (X. 24.) A képviselői tiszteletdíjakról 2019. december 31-ig történő
lemondás tudomásulvétele

Rendelet száma Tárgya

7/2019. (X. 25.) Szervezeti és Működési Szabályzat 1. és 3. mellékleteinek
módosítása

8/2019. (X. 25.) A települési képviselők költségtérítéséről és egyéb juttatásáról szóló
1/2011. (11.15.) önkormányzati rendelet módosítása



Jegyzőkönyv

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 24-én
17.30 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

Az ülés helye: Kultúrotthon házasságkötő terme.

Jelen vannak: Pádárné Gyuricza Henriett polgármester,
Répás Roland képviselő,
Forgó Zsolt képviselő,
Haj du Péter képviselő,
Bíró Sándor képviselő,
Dr. Jakab Dorottya jegyző,
Dudásné Vitai Zita Helyi Választási Bizottság elnöke,
Deák Imréné Mátraballa, Fő Út 114. szám alatti lakos,
Kovács Renáta Mátraballa, Fő Út 130. szám alatti lakos,
Szabad Tünde Mária hivatali dolgozó, j egyzőkönyvvezető.

A lakosság köréből 12 fő.

Napirend előtt

Pádárné Gyurieza Henriett polgármester:

Köszönti a Helyi Választási Bizottság elnökét, a megválasztott képviselőket, a jegyző
asszonyt, valamint a meghívott és megjelent vendégeket.
Megállapítja, hogy a képviselők teljes létszámban jelen vatnak, az ülés határozatképes, azt
megnyitj a.
Polgármesterként az első szava a köszöneté: köszöni minden mátraballainak, aki élt
alkotmányos jogával, és elment szavazni. Természetesen külön köszöni a rá leadott
szavazatokat, és biztos benne, hogy ezt képviselő-társai nevében is mondhatja.
Köszönet illeti mindazokat, akik a választás előkészítésében és lebonyolításában szakszerűen
és elhivatottan dolgoztak.
Természetesen köszönetet mond mindazoknak, akik biztatták és bíztak benne, akik segítették,
támogatták.
Mindezzel együtt fontos kijelentenie: polgármesterré válását nem saját személyes sikerének
tartja. Sokkal inkább egy fontos mérföldkőnek, egy Új esélynek arra, hogy további sikeres
évek következzenek Mátraballa életében. Ehhez azonban jól kell élni a lehetőséggel, meg kell
becsülni az esélyt.

Megállapítja, hogy a képviselők közül 5 fő megjelent, az ülés tehát határozatképes. Így az
ülést megnyitj a.

Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja a képviselőtestület.



Kéri a jkv hitelesítők személyéről és a napirendi pontok tartalmáról és sorrendjéről
szavazni szíveskedjenek, aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással jelezze?

A jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében két jegyzőkönyv-hitelesítő
választása szükséges a képviselők közül. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Forgó Zsolt és
Hajdu Péter képviselőket.

A polgármester indítványára a Képviselő-testület egyhangúlag megválasztja
jegyzőkönyv-hitelesítőnek Forgó Zsolt és Hajdú Péter képviselőket.

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a meghívón szereplő napirendi pontokat:

LI A Helyi Választási Bizottság Elnökének beszámolója
Előterjesztő: HYB elnök
2.! Az önkormányzati képviselők eskütétele.
Előterjesztő: polgármester.
3.! A polgármester eskütétele, a polgármesteri program ismertetése.
Előterjesztő: jegyző.
4.! A polgármester illetményének megállapítása és a költségtérítéséről való döntés.
Előterjesztő: jegyző.
5.! Alpolgármester megválasztása titkos szavazással, tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
való döntés.
Előterjesztő: polgármester.
6.1 Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata: a Bizottságok tagjainak
megválasztása, valamint a külsős bizottsági tagok eskütétele.
Előterjesztő: polgármester.
7.1 A képviselői tiszteletdíj ról való rendelkezés.
Előterjesztő: polgármester és jegyző.
8.! Vagyonnyilattételi kötelezettségről és a KOMA adatbázisról szóló tájékoztatás.
Előterjesztő: jegyző.

Napirend:

LI A Helyi Választási Bizottság Elnökének beszámolója
Előterjesztő: HVB elnök

Pádárné Gvurieza Henriett polgármester:
Ebben a felállásban a Képviselő-testület még nem találkozott. 2019. október 13-án a falu
új polgármestert választott és Új képviselő-testület állt fel. A választáson a
választópolgárok 5 évre választottak, ez a Képviselő-testület 5 évig fogja betölteni ezt a
pozíciót.
Felkéri Dudásné Vitai Zita HYB elnököt, hogy ismertesse beszámolóját.



Dudásné Vital Zita HVB elnök ismerteti beszámolóját (Csatolva.)

A Képviselő-testület tudomásul veszi a HVB elnökének tájékoztatását a választás
végleges eredményéről.

2.! Az önkormányzati képviselők eskütétele
Előterjesztő: Pádárné Gyuricza Henriett polgármester

Pádárné Gyurieza Henriett polgármester:
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 .évi
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 28. * (2) bekezdése alapján a képviselőknek az alakuló
ülésen a képviselő-testület előtt esküt kell tenniük.
Az eskü szövegének előmondására felkéri Dudásné Vitai Zita HVB elnököt.
Megkéri a j elenlévőket, hogy a képviselők eskütételéhez álljanak fel.

A képviselők Dudásné Vitai Zita HVB elnök előmondása alapján leteszik az esküt.
(Esküokmány csatolva.)

Pádárné Gyurieza Henriett polgármester:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy nyilatkozniuk kell arról, hogy képviselői
megbízatásukkal szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, illetve ha felmerülne ilyen
ok a jövőben, akkor azt az ok felmerülésétől számított 30 napon belül megszüntetik. Az
Mötv. a korábbi önkormányzati törvényhez képest a képviselői megbízatás
megszűnésének egy új, lehetséges formáját vezette be, a méltatlanság j ogintézményét.
Ezen a címen a törvényben felsorolt esetekben (p1. 60 napon túli lejárt adó- és köztartozás)
megszűnhet a képviselői megbízatás. A nyilatkozatban ezért szerepel még egy mondat,
hogy a képviselők az erre vonatkozó szabályozást megismerték.
Ennek a nyilatkozatnak a megtételére a választástól számított 30 nap áll rendelkezésre,
nem kötelező most megtenni ezt a nyilatkozatot. Ha bárkinek kérdése lenne ezzel
kapcsolatban, a jegyző asszony keddi és csütörtöki napokon van Mátraballán és
személyesen fog tudni válaszolni a felmerült kérdésekre.

A képviselők megteszik nyilatkozatukat. (Nyilatkozatok csatolva)

3.! A polgármester eskütétele és a polgármesteri program ismertetése
Előterjesztő: Dr. Jakab Dorottya jegyző.

Pádárné Gyurieza Henriett polgármester:
Ennél a napirendi pontnál átadja a szót az előterjesztőnek.



Dr. Jakab Dorottva je2yző:
Felkéri a polgármester asszonyt, hogy a Képviselő-testület előtt tegye le az esküt.
Az eskü szövegének előmondására felkéri a HVB elnökét.

Pádárné Gyurieza Henriett főállású polgármester Dudásné Vital Zita HVB elnök
előmondása alapján leteszi az esküt. (Esküokmány csatolva.)

Dr. Jakab Dorottva je2vző:
Táj ékoztatj a a polgármester asszonyt, hogy a képviselőkhöz hasonló nyilatkozatot kell
tennie az összeférhetetlenségről és a méltatlansági szabályok tudomásulvételéről a
megválasztástól számított 30 napon belül.
Felkéri Pádárné Gyuricza Henriett polgármestert, hogy ismertesse a polgármesteri
programját.

Pádárné Gyurieza Henriett pol~ármester:
Mindannyian egyetértenek abban, hogy Mátraballa egy élhető, csendes és
kiegyensúlyozott település maradjon.
Nagyon fontosnak tartja a Fő út teljes, valamint a helyi utak, járdák, hidak folyamatos
felújítását.
A Magyar Falu program kínálta lehetőségeket maximálisan M kell használni.
A templom épületének felújítása az Egyházközséggel együttműködve.
Az óvoda udvarának felújítása is nagyon fontos.
A településen nem megoldott az idős lakosság és a gyermekek utaztatása, ezért indokolt a
falubusz beszerzése.
A játszótéren sportudvar kialakítása szerepel a terveiben, foci, kosárlabda, gördeszka és
BMX pályával.
Fontos az iskola, a vendégház, és a hivatal Belső felújítása.
A községet be kell kapcsolni a környék turisztikai vérkeringésébe.
A parókia épületében idősek napközi otthonát és baba-mama klubot kell lehetőség szerint
kialakítani.
Fontos a Polgárőr Egyesület tevékenységének támogatása, kamerarendszer kiépítése.
A településen piactér kialakítása indokolt, növelni kell a község áruellátását.
Meg kell vizsgálni az önkormányzat konyhájának gazdaságos újbóli működtetését.
Korszerűsíteni kell a tájházat.
Ifjúsági programokat kell szervezni, esetleg klubot létrehozni számukra.
Parád-Pétervására útvonalon több járat indítását szeretné elérni.
A településen működő civil szervezeteket támogatni kell, működésüket segíteni.
Fontos a helyi vállalkozókkal való folyamatos kapcsolattartás, bevonásuk a településen
végzett munkálatokba.
A fenti célok megvalósításához elsősorban minden pályázati lehetőséget szeretne
kihasználni.
Célja egy lendületes, tenni vágyó, a falu fejlődése iránt maximálisan elkötelezett
Önkormányzat kialakítása.
Kérdezi, hogy a polgármesteri programhoz van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.



Bíró Sándor képviselő: Kérdezi, hogy a Fő Út felújításával milyen elképzelései vannak a
polgármester asszonynak, mert az nem önkormányzati tulajdon, és valószínűleg nem lesz
pénz a költségvetésben ennek az útnak az önerőből történő felújítására.
Másik kérdése az önkormányzati konyha újbóli működtetésére vonatkozik, mert a konyha
jelenlegi állapotában nem kaphat újra főzőkonyhai engedélyt. Kérdezi, hogy a
polgármester asszony hogy gondolja ennek a kivitelezését.

Pádárné Gyuricza Henriett polgármester: Tisztában van vele, hogy a Fő Út nem
önkormányzati tulajdonban van, de mint polgármester kötelességének érzi, hogy a
megfelelő fórumokon lobbizzon sz útfelújítással kapcsolatban. A konyha újbóli
megnyitásával kapcsolatban elmondja, hogy ő úgy nyilatkozott, hogy meg kell vizsgálni
ennek a lehetőségét, és ha a lehetőség adott, akkor mindent meg kell tenni az újbóli
müködtetést illetően.

A Képviselőtestület egyhangúlag - öt igen szavazattal, O tartózkodás és O nem mellett
- az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 32/20 19. (X. 243 határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
tudomásul veszi, illetve jóváhagyja Pádárné Gyuricza
Henriett polgármester 2019-2024-es, öt éves
önkormányzati ciklusra tervezett programját.

Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester.

4./ A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Dr. Jakab Dorottya jegyző.

Pádárné Gynrieza Henriett polgármester:
Ennél a napirendi pontnál átadja a szót az előterjesztőnek.

Dr. Jakab Dorottya jegyző:
Táj ékoztatj a a Képviselő-testületet, hogy a megválasztott polgármester az aj ánlóívek
leadásakor nyilatkozott arról, hogy megválasztása esetén a polgármesteri tisztséget
főállásban kívánja betölteni. A polgármester tiszteletdíját az Mötv. szabályai alapján
összegszerűen kell a Képviselő-testületnek megállapítania az ott meghatározott szabályok
alapján.
Továbbá a polgármester illetményének 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre
jogosult.
Kéri a képviselők javaslatát, véleményét.
Amennyiben nincs vélemény, kéri a képviselőket, hogy a polgármester tiszteletdíjáról és
költségtérítéséről rendelkező határozati javaslatot fogadják el.



A Képviselőtestület egyhangúlag - öt Igen szavazattal, O tartózkodás és 0 nem mellen
- az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 33/2019. (X. 243 határozata
Mátraballa Községi Onkormányzat Képviselő-testülete
Pádárné Gyuricza Heuriett főállású polgármester
illetményét 2019. október 13-tól-től bruttó 398.900.-
Ft/hó összegben, azaz bruttó
Háromszázkilencvennyolcezer - kilencszáz forint/hó
összegben állapítja meg Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(Mötv.) 71. ~ (2) és (4) bekezdései alapján.
A Képviselő-testület a polgármester költségtérítését
illetményének 15 %-ában, 59.835.-Ft-ban, azaz
Otvenkilencezer-nyolcszázharmincöt 00/100 forint
összegben állapítja meg 2019 október 13-tél kezdődően
az Mötv. 71. ~ (2), (4) és (6) bekezdései alapján.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

5./ Alpolgánnester megválasztása titkos szavazással, tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
való döntés.
Előterjesztő: Pádárné Gyuricza Renriett polgármester.

Pádárné Gyurieza Henriett polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezésnek
megfelelően a Képviselő-testületnek a polgármester javaslatára, titkos szavazással,
minősített többséggel a polgármester helyettesítésére alpolgármestert kell választania.
Legalább egy alpolgármestert a Képviselő-testületnek saját tagjai közül kell
megválasztania.
Tekintettel arra, hogy az alpolgármestert titkos szavazással kell megválasztani,
szavazatszámláló bizottságot kell választani a feladatnak a lebonyolítására. Javasolja,
hogy ennek az eseti ad hoc önkormányzati bizottságnak a tagjai legyenek Bíró Sándor,
Forgó Zsolt és Hajdu Péter képviselők.

Dr. Jakab Dorottya jegyző:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. g-ának (1)
bekezdése előírja, hogy az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes
érintettséget. De utána ugyanezen * (Ia) bekezdése a következők szerint rendelkezik:
„Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a képviselő-testület
döntéshozatala saját tagj ának választására, kinevezésére, megbízására vagy delegálására
irányul.”



A 3 szavazatszámlálói bizottsági tag-jelölt, Bíró Sándor, Forgó Zsolt és Hajdú Péter
képviselő egyenként nyilatkozik, hogy hozzájárul a szavazatszámláló bizottság
felállításának nyílt ülésen való tárgyalásához, illetve, hogy a feladatot elvállalják,
továbbá Magyarország helyi önkorniányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49.
* (1) bekezdésében foglalt kötelezettségüknek eleget téve bejelentik személyes
érintettségüket.

Pádárné Gvuricza Henriett polgármester:
A Képviselő-testületnek először arról kell döntenie, hogy a fenti be] elentések alapján nem
zárja ki a szavazásból a 3 szavazatszűmláló bizottsági tag-jelöltet.
Aid ezzel egyetért, az kérem kézfelemeléssel jelezze.

Kérdés, észrevétel nines.

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

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének
34/2019. (X.24.) határozata
Mátraballa Községi Onkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúlag aszerint dönt az alpolgármester titkos
szava.zással történő megválasztására irányuló eseti
szavazaszámláló bizottság felállítása kapcsán, hogy
Bíró Sándor, Forgó Zsolt és Hajdu Péter képviselőket,
szavazatszámláló bizottsági tag-jelölteket nem zárja ki
a bizottság felállítására vonatkozó szavazásból
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 49. ~ (la) bekezdése alapján.

Pádárné Gyurieza Henriett polgármester:
Végül megkérdezi a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy Bíró Sándor, Forgó
Zsolt és Hajdu Péter képviselők legyenek az eseti ad hoc szavazatszámláló bizottság tagjai,
az kérem kézfelemeléssel jelezze.

Kérdés, észrevétel nines.



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

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 35/2019. (X. 24.) határozata
Mátraballa Községi Onkormányzat Képviselő-testülete
az alpolgármester titkos szavazással történő
megválasztásának idejére Szavazatszámláló Bizottságot
alakít, melynek a tagjai az alábbi képviselők:

Elnök: Forgó Zsolt
Tagok: Bíró Sándor

Hajdu Péter
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal.

Pádárné Gyurieza Henriettpolgármester:
Alpolgármesternekjavasolja Répás Roland képviselőt.
Kérdezi az alpolgármesternek javasolt Répás Roland képviselőt, hogy vállalja-e a
tisztséget, illetve hogy hozzáj árul-e a választás idejére a nyílt ülés tartásához?

Répás Roland képviselő:
Igen, vállalja a tisztséget és hozzájárul a nyílt ülés tartásához. Illetve mivel ebben a
szavazásban személyesen érintett, így a titkos szavazásban nem kíván részt venni, attól
tartózkodni fog.

Pádárné Gyurieza Henriett polgármester:
Felkéri az eseti bizottság tagjait, hogy gondoskodjanak a titkos szavazás technikai
feltételeinek biztosításáról és a szavazás lebonyolításáról.
A szavazás időtartamára technikai szünetet rendel el.

TITKOS SZAVAZÁS LEBONYOLÍTÁSA!

Forgó Zsolt képviselő, az eseti bizottság elnöke:
Ismerteti a titkos szavazás eredményét, mely szerint Répás Roland négy igen szavazatot
kapott, érvénytelen szavazat és nem szavazat nem volt.



A Képviselő-testület egyhangúlag - négy igen szavazattal, O nem és 1 tartózkodás
mellett - az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 36/2019. (X. 24.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 74. ~ (1) bekezdése alapján Répás
Roland 3247 Mátraballa, Mátra a 2. szám alatti lakos
képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesterré
megválasztja.

Határidő: Értelem szerint.
Felelős: Jegyző.

Pádárné Gyuricza Henriett polgármester:
Gratulál a megválasztott alpolgármesternek és felkéri, hogy alpolgármesteri esküjét tegye
le a HVB elnök előmondása alapján.

Répás Roland alpolgármester Dudásné Vitai Zita HYB elnök előmondása alapján
leteszi az esküt. (Esküokmány csatolva.)

Pádárné Gyuricza Henriett polgármester:
Javasolja, hogy az alpolgármester Képviselő-testülethez címzett és írásban benyújtott
kérelmére a Képviselő-testület ne állapítson meg részére tiszteletdíjat és költségtérítést a
2019. december 31-ig tartó időszakra.

A Képviselő-testület egyhangúlag - öt igen szavazattal, O nem és 0 tartózkodás mellett
- az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 37/2019. (X. 24.) határozata
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Répás Roland alpolgármester Képviselő-testülethez
címzett írásbeli nyilatkozata alapján részére sem
tiszteletdíjat, sem pedig költségtérítést nem állapít meg
a 2019. december 31-ig tartó időszakra.

Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal.



6.1 Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata, módosítása.
Bizottságok tagjainak megválasztása, a külsős bizottsági tagok eskütétele
Előterjesztő: Pádárné Gyuricza Henriett polgármester.

Pádárné Gyurieza Henriett polgármester:
Tájékoztatja a képviselőket, bogy az Mötv. 43. ~ (3) bekezdése alapján a Képviselő-
testületnek az alakuló ülést követő testületi ülésen az Mötv. szabályai szerint felül kell
vizsgálnia Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét.
Ismerteti, hogy a 2019-2024. önkormányzati ciklusban a bizottsági struktúrát miként
gondolja. Javasolja, hogy a bizottságok számában, elnevezésében és taglétszámukban ne
történjen változás.
Mivel megváltozott a Képviselő-testület összetétele, így az SZMSZ 1. számú mellékletét
módosítani szükséges, mert ez tartalmazza a képviselők felsorolását.
A bizottságok összetételére az alábbiak szerint teszi meg javaslatát:
Pénzügyi Allandó Bizottság elnökének: Bíró Sándor képviselőt,

tagjainak: Forgó Zsolt, és
Deák Imréné Mátraballa, Fő út 114. sz. alatti
lakost,

Szociális Bizottság elnökének: Forgó Zsolt képviselőt,
tagjainak: Hajdu Péter képviselőt, és

Kovács Renáta Mátraballa, Fő út 130. sz. alatti lakost
javasolja.
Elmondja, hogy minden, általa javasolt személlyel egyeztetett, a bizottsági tagságot
mindenki vállalta.

Dr. Jakab Dorottya:
A jelölt bizottsági tagoknak nyilatkozni szükséges, hogy hozzájárulnak a napirend nyílt
ülésen való tárgyalásához, illetve, hogy a tisztséget elvállalnák.

A jelölt bizottsági tagok egyenként nyilatkoznak, hogy hozzájárulnak a napirend nyílt
ülésen való tárgyalásához, a tisztségeket elvállalják, továbbá Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. ~ (1) bekezdésében foglalt
kötelezettségüknek eleget téve bejelentik személyes érintettségüket.



A Képviselő-testület egyhangúlag - öt igen szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett
- az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa Közséui Önkormányzat Képviselő-
testületének
38/2019. (X.24.) határozata
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúlag a következők szerint dönt:
A Képviselő-testület Bíró Sándor és Forgó Zsolt
pénzügyi bizottsági tag] elöltet, valamint Forgó Zsolt és
Hajdu Péter szociális bizottsági tag-jelöltet nem zárja ki
a bizottságokban történő személyi változásokra
vonatkozó szavazásból Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011’ évi CLXXXIX. törvény
49. ~ (la) bekezdése alapján.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

A Képviselő-testület egyhangúlag - öt Igen szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett
- az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 39/2019. (X. 24.) határozata
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi Allandó Bizottságot alakít és

Elnökének: Bíró Sándor képviselőt,
Tagjainak: Forgó Zsolt képviselőt és

Deák Imréné Mátraballa, Fő Út 114. sz
alatti lakost

megválasztotta.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Polgármester.



A Képviselő-testület egyhangúlag - öt Igen szavazattal, O nem és 0 tartózkodás mellett
- az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 40/2019. (X. 24.) határozata
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Szociális Bizottságot alakít és döntési jogkörrel ruházza
fel. Döntéseiről a Képviselő-testület felé beszámolási
kötelezettsége van.

Elnökének: Forgó Zsolt képviselőt,
Tagjainak: Hajdu Péter képviselőt, és

Kovács Renáta Mátraballa, Fő Út 130.
sz. alatti lakost

megválasztotta.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Polgármester

Pádárné Gyurieza Henriett polgármester:
A külsős bizottsági tagoknak is szükséges esküt tenniük ahhoz, hogy a bizottsági
munkában részt vehessenek. Felkéri Deák Imrénét és Kovács Renátát, hogy a Képviselő
testület előtt tegyék le az esküt az ő előmondása alapján.

Javasolja továbbá, hogy a Képviselő-testület fogadja el a Szervezeti és Működési
Szabályzat I. és 3. mellékleteinek módosítását, mely mellékletek a Képviselő-testület és a
bizottságok tagjainak felsorolásait tartalmazzák.

A Pénzügyi Álladó Bizottság külsős tagja, Deák Imréné és a Szociális Bizottság
külsős tagja, Kovács Renáta leteszik az esküt Pádárné Gyuricza Henriett
polgármester előmondása alapján.



A Képviselő-testület egyhangúlag— üt igen szavazattal, O nem és O tartózkodás
mellett - az alábbi rendeletet alkotja:

Mátraballa Közs&i Önkormányzat KéDviselőtestületének
7/2019. (X. 25.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
12/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontj ában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 53. * (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletét (a
továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1 .* (I) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe ajelen rendelet 2. melléklete lép.

2.~ (1) A jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2019. október
31-én hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző — a helyben szokásos, illetve a Szervezeti és
Működési Szabályzatban meghatározott módon — köteles gondoskodni.

Mátraballa, 2019. október 24.

Pádárné Gyuricza Henriett Dr. Jakab Dorottya
polgármester jegyző

1. melléklet a 7/2019. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2013. (XI.26.)
önkormányzati rendelethez

A képviselők aktuális névjegyzéke a polgármesterrel együtt

Pádárné Gyuricza Henriett polgármester
Répás Roland alpolgármester
Forgó Zsolt képviselő
Hajdu Péter képviselő
Bíró Sándor képviselő”



2. melléklet a 7/20 19. (X.25.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a Szervezeti ás Működési Szabályzatról szóló 12/2013. (XI.26.)
önkormányzati rendeletbez

A bizottságok tagjainak névsora

PÉNZÜGYI ÁLLANDÓ BIZOTTSÁG TAGJAI
Elnök: Bíró Sándor képviselő
Tagjai: Forgó Zsolt képviselő

Deák Imréné külsős tag

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG
Elnök: Forgó Zsolt képviselő
Tagjai: Hajdu Péter képviselő

Kovács Renáta külsős tag”

7.! A képviselői tiszteletdíjról, természetbeni juttatásaikról ás költségtérítésükről való
rendelkezés.
Előterjesztő: Pádárné Gyuricza Henriett polgármester,

Dr. Jakab Dorottya jegyző

Pádárné Gyurieza Henriett polgármester:
A tiszteletdíjak mértékét, természetbeni juttatásaikat önkormányzati rendeletben lehet
megállapítani. Jelenleg ilyen rendelet nincs, mivel a költségvetésben már hosszú évek óta
ezen a jogcímeken nem volt összeg betervezve.
Az Mötv. rendelkezései alapján a tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az
önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
Szintén törvényi rendelkezés, hogy a képviselő részére az általa megelőlegezett, számlával
igazolt, szükséges költsége megtéríthető, ha a képviselő-testület képviseletében, vagy a
testület, illetve a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggésben
keletkezett.
Fentiek alapján kéri a képviselő-testület tagjait, hogy nyilatkozzanak a képviselői
tiszteletdíj igénybe vételéről.

A Képviselő-testület képviselő tagjai egymás után sorban akként nyilatkoznak, hogy
a 2019. december 31-ig tartó időszakra nem kívánnak tiszteletdíjat felvenni.



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

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 41/2019. (X. 24.) határozata
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja, illetve
tudomásul veszi, hogy a négy fő önkormányzati
képviselő nem kíván tiszteletdíjat felvenni a 2019.
december 31-ig tartó időszak alatt.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi előadó.
Határidő; értelem szerint.

Dr. Jakab Dorottya jeavző:
A tiszteletdíjak mértékét, természetbeni juttatásaikat önkormányzati rendelet tartalmazza,
ami 2011. évben került elfogadásra, melynek 1. ~-t módosítani szükséges a természetbeni
juttatásokkal.

A Képviselő-testület egyhangúlag — öt igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett - az alábbi rendeletet alkotja:

Mátraballa Közsé~i Önkormányzat Képviselőtestületének
8/2019. (XL25.) önkormányzati rendelete

a települési képviselők költsé2térítéséről és egyéb juttatásáról szóló
1/2011. (11.15.) rendelet módosítása

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva,
Magyarország helyi önkorn~ányzatairól szóló 201 1.évi CLXXXIX. törvény 35. ~ (1)
bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. * A települési képviselők költsé~térítéséről és egyéb juttatásairól szóló 1/2011. (11.15.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. $ - ának (1) bekezdése helyébe alábbi
rendelkezés lép: „(1) Mátraballa Község Onkormányzatának alpolgármesterét és a települési
képviselőket a képviselői munka segítésére havi maximum 5.000,- Ft értékben választásuk
szerint az alábbi tenitészetbeni vagy pénzbeli külön juttatás illeti meg:

a) napilap előfizetés,
b) internet szolgáltatás előfizetés.”

2.*Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mátraballa, 2019. október 24.



Pádárné Gyuricza Henriett sk. Dr. Jakab Dorottya sk.
polgármester jegyző

8.1 Egyebek

Pádárné Gyuricza Heurjett polzármester:
Megkérdi, vall-e valakinek bejelenteni valója, indítványa?

Dr. Jakab Dorottya ieavző:
A képviselőknek és a polgármesternek valamint a külsős bizottsági tagoknak is a
megválasztástól számított 30 napon belül vagyon-nyilatkozatot kell tenniük.
Tájékoztatja továbbá őket, hogy 2014-ben bevezetett szabály alapján kérniük kell
felvételüket a köztartozásmentes adózói adatbázisba annak igazolására, hogy az állammal,
vagy önkormányzattal szemben lejárt adó- és köztartozása nincsen. Ennek részleteiről, a
pontos teendőkről a jövő héten tájékoztatja egyenként a polgármestert és a képviselőket,
továbbá a külsős bizottsági tagokat és ígéri minden segítséget megad számukra.
Kiosztja a vagyonnyilatkozatokat.

Pádárné Gyurieza Henriett Dolpármester:
Több indítvány, bejelentés nem lévén, megköszöni az alakuló ülésen való részvételt és a
testületi ülést bezárja.

K.m.f.

Pádárné y c Henriett Dr. ~Jákab Dorottya
polg ester _..~ ‘4j~~ jegyzo

Forgó Zsolt
jkv. hit.

~7/~~
Haj du Péter

jkv. hit.


