
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 21-
én 16.00 órai kezdettel tartott ülésén.

Határozat száma Tárgya

42/2019. (XI. 21.) Az Önkormányzat 2020. évi munkatervének elfogadása

43/2019. (XI. 21.) Delegálás a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás Társulási Tanácsába és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságába

44/2019. (Xl. 21.) Delegálás a Recsk és Térsége Víziközmű Beruházási Társulás
Társulási Tanácsába

45/2019. (XI. 21.) Szervezeti és Működési Szabályzat átfogó felülvizsgálata

46/2019. (XI. 21.) Balla Brikett Szociális Szövetkezetből való kilépés, valamint
székhelybasználat jogának visszavonása

47/2019. (XI. 21.) Mentsük az erdőt Szociális Szövetkezetből való kilépés, valamint
székhelybasználat jogának visszavonása

48/2019. (XI. 21.) Hatvani Tankerülettel kötött vagyonkezelési szerződés módosítása
(cím pontosítása)

49/2019. (XJ.21.) 2020. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása

50/2019. (XI.21.) A Petőfi u. 12. szám alatti vendégház bérleti szerződésének
meghosszabbítása 2020.03.31.-ig.

5 1/2019. (XL21.) Élelmezési vállalkozási szerződés elfogadása 2020. évre

Rendelet száma ] Tárgya

9/2019. (XI. 22.) A 2020. évi átmeneti gazdálkodásról



Jegyzőkönyv

Készült: Mátraballa Községi Önkonnányzat Képviselő-testületének 2019. november 21-én
16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Kultúrotthon házasságkötő terme.

Jelen vannak: Pádárné Gyurieza Henriett polgármester,
Répás Roland alpolgármester,
Forgó Zsolt képviselő,
Hajdu Péter képviselő,
Bíró Sándor képviselő,
Dr. Jakab Dorottya jegyző.

Igazoltan hiányzik: ---

Pádárné Gyurieza Henriett polgármester:
Köszönti a képvise’őket és a jegyző asszonyt.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Megállapítja, hogy nem merült fel észrevétel.
Jegyzőkönyv-hitelesitőnek javasolja Répás Roland és Bíró Sándor képviselőket.

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

Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület e~vhan2úla2 — 5 i2en
szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett - elfo2ad:

1.1 Az Önkormányzat 2020. évi munkaterve
Előterjesztő: Polgármester

2.! A 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Polgármester, jegyző

3.! Delegálás a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Tanácsába és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságába

Előterjesztő: Polgármester

4.! Delegálás a Recsk és Térsége Víziközmű Beruházási Társulás Társulási Tanácsába
Előterjesztő: Polgármester

5.! Szervezési és Működési Szabályzat átfogó felülvizsgálata
Előterjesztő: Jegyző



6.! Összefoglaló a Magyar Falu Programra benyújtott nyertes pályázatokról és a
szükséges előkészületi feladatok megbeszélése

Előterjesztő: Polgármester, jegyző

7.! Egyebek

Napirendek

1.! Az Önkormányzat 2020. évi munkaterve
Előterjesztő: Pádárné Gyurieza Henriett polgármester
Előterjesztés: csatolva.

Pádárné Gyuricza Henriett polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet az
előterjesztésben foglalt munkatervről. Elmondja, bogy a munkaterv módosítható. Illetve az
év folyamán bármikor tartható a munkatervben nem szereplő ülés.

Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak.

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

az alábbi határozatot hozza:

Mátraballa Közsé2i Önkormányzat Képviselő-testületének
42 / 2019. (XI.21.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi munkatervét az alábbiak
szerint hagyja jóvá:

A Képviselő-testület üléseinek helye: Kultúrotthon házasságkötő terme (Fő u. 85.)
A Képviselő-testület üléseinek ideje: 16 óra.

Február 11. 1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének részletes tárgyalása
(kedd) (I. forduló).

Felelős: polgármester, gazdálkodási előadó

Március 03. 1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása (II. forduló)
(kedd) Felelős: polgármester, PB elnök

2. A Mátraballai Polgárőr Egyesület és a Csodaszarvas Egyesület
Mátrabafláért beszámolója a 2019. évi tevékenységről
Felelős: polgármester, egyesület elnöke

3. Az Onkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Felelős: polgármester.

4. A polgármester szabadságolási tervének elfogadása
Felelős: polgármester, jegyző



Április 28. 1. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása
(kedd) (zárszámadás) Felelős: polgármester, PB elnöke

Május 26. 1. Az önkormányzat 2019. évi gyermekvédelmi munkájának értékelése.
(kedd) Felelős: jegyző.

2. Tájékoztató a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről
Felelős: intézményvezető

3. Tájékoztató a község kulturális életéről (könyvtár, nyugdíjas klub).
Felelős: könyvtári asszisztens

Szeptember 22. Napirend előtt: Beszámoló az előző ülés óta végzett munkáról.
(kedd) ..

1. Az Onkormányzat 2020. évi I. féléves anyagi helyzetének áttekintése.
Felelős: polgármester.

November 24. 1. Az Önkormányzat 2021. évi munkaterve
(kedd) Felelős: polgármester.

2. A 2021. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása.
Felelős: polgármester, jegyző

Mátraderecske — Mátraballa Közsé2i Önkormányzatok
Közös Képviselő-testületi üléseinek

2020. évi MUNKATERVE

2020. február 24. (hétfő)
16 óra Mátradereeske
Napirend: ..

1 .Mátraderecskei Közös Onkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: polgármesterek és jegyző.

2020. május 25. (hétfő)
16 óra MátrabaHa
Napirend: ..

1.Mátraderecskei Közös Onkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadási határozatának
elfogadása
Előteijesztő: polgármesterek és jegyző.

2020. december 07. (kedd)
16 óra Mátraballa
Napirend: ..

1 .Beszámoló a Mátradereeskei Közös Onkormányzati Hivatal 2020. évi munkájáról
Előterjesztő: jegyző.
2.Tájékoztató a közös fenntartású intézmények működéséről
Előterjesztő: háziorvosok, védőnő, körzeti megbízott



FALUGYŰLÉS
2020. május 26. (kedd) 17 óra Helyszín: Kultúrotthon nagytenite

KÖZMEGHALLGATÁS
2020. december 01. (kedd) 17 óra Helyszín: Kultúrotthon nagyterme

2.! A 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Pádárné Gyurieza Henriett, polgármester, Dr. Jakab Dorottya jegyző
Előterjesztés: csatolva

Pádárné Gyuricza Henriett: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat
jövő évi költségvetési rendelete március elején fog elfogadásra kerülni előreláthatólag,
addig átmeneti gazdálkodás folyik, az előző évi költségvetés számainak arányában, aimak
figyelembevételével.
Kéri a képviselő-testületet, bogy szavazzanak.

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

az alábbi rendeletet alkotja:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9 ! 2019. (XI.22.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011 .évi
CXCV. törvény 25. ~ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 2020. évi átmeneti
gazdálkodásáról a következő rendeletet alkotja:

1.~ (I) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazást ad a
polgármesternek arra, hogy a Mátraballai Csodaszarvas Ovoda és a Mátraderecskei Közös
Onkonnányzati Hivatal költségvetési intézmények útján a 2020. évi költségvetési rendelet
hatályba lépéséig a hatályos jogszabályok és a 2019. december 31. napjáig elfogadott
megállapodások, valamint a Képviselő-testületnek a 2020. évi költségvetési rendelet hatályba
lépéséig meghozott döntései szerint — az Onkormányzatot megillető bevételeket beszedje,
kiadásokat teljesítse.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, bogy a 2019. évről áthúzódó számlák
kifizetéséről gondoskodjon.

2.~ (1) Az önkormányzattal és intézményeivel köztisztviselői és közalkalmazotti
jogviszonyban álló alkalmazottai részére az átmeneti gazdálkodás időszakában
illetményemelésre kizárólag a köztisztviselők és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvények illetményrendszere szerinti esedékes (kötelező) illetmény-módosítási igényre való
tekintettel kerülhet sor (besorolási osztályban, besorolási fokozatban, fizetési fokozatban való



soros előrelépés). Ezen körön kívül illetmény-emelésre költségvetés megállapításának
időpontjáig nem kerülhet sor.
(2) Az önkormányzattal alkalmazásban álló közalkalmazottak és köztisztviselők részére az
átmeneti gazdálkodás időszakában a rendszeres illetmény-juttatáson és a rendszeres jellegű
illetményen felüli juttatáson (pl. cafetéria-juttatások) kívül más jellegű juttatás nem adható.

3.~ A 2020. évi költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített
kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni.

41 E rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba és a 2020. évi költségvetési rendelet
hatályba lépésével hatályát veszti.

Mátraballa, 2019. november 21.

Pádárné Gyurieza Henriettsk. Dr. Jakab Dorottya sk.
polgánnester jegyző

3.1 Delegálás a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Tanácsába és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságába

Előterjesztő: Polgármester

Pádárné Gyuricza Henriett: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az Önkormányzat
tulajdonosként szerepel a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásban, ezért
minden, Heves megyében lévő kistérségi körzetből szükséges egy Társulási Tanácstag és egy
Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsági tag önkormányzatonként történő jelölése is. A Társulás
irányító szerveibe csak polgármestereket lehet jelölni, megbízatásuk az önkonnányzati
választási ciklus idejére szól. A tanácsülések éves szinten 4-5 alkalommal kerülnek
megtartásra, Eger Megyei Jogú Város önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában.
Javasolja, hogy a Társulási Tanácsba a pétervásárai körzetből Eged Istvánt Pétervására város
polgármesterét, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságba Forgó Gábor Mátraderecske polgármesterét
delegálják.

Bíró Sándor: Kérdezi, hogy miért Eged Istvánt és Forgó Gábort javasolja, mert ő a
mátraballai polgármester asszonyt szeretné delegálni a Társulási Tanácsba.

Pádárné Gyuricza Henriett: Elmondja, hogy a társulási tanácsba minden kistérségi
körzetben a székhely település polgármesterét delegálták.

A Képviselő-testület egyhangú — 4 igen szavazattal, O nem és 1 tartózkodás mellett —

az alábbi határozatot hozza:



Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
43/20 19. (XL2I.) határozata

a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába és
Pénzügyi Ellenőrző Bizottságába

történő tagdelegálásról
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal - 1 tartózkodás mellett . úgy döntött, bogy a Heves
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába a Pétervásárai körzet
képviselöjeként Eged Istvánt, Pétervására város polgármesterét delegálja, illetve jelöli
tagként.
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal — 1 tartózkodás mellett - továbbá úgy döntött, hogy a
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Pénzügyi Ellenörző Bizottságába a
Pétervásárai körzet képviselőjeként Forgó Gábort, Mátraderecske község polgármesterét
delegálja, illetve jelöli tagként.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

4./ Delegálás a Recsk és Térsége Víziközmű Beruházási Társulás Társulási Tanácsába
Előterjesztő: Polgármester

Pádárné Gyuricza Henriett: Elmondja, hogy Bodony, Mátraballa, Mátraderecske, Parád és
Recsk települések 2013. március 21. napján társulást hoztak létre a szennyvíztisztító telep
korszerűsítésére. A Társulási megállapodásnak megfelelően a Társulási tanács a társult
önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagokból áll. A delegált tag az
önkormányzat polgármestere, akinek képviseleti megbízatása a delegáló önkormányzatnál
betöltött tisztségének, illetőleg megbízatásának időtartarnáig tart. Mátraballa Községi
Onkormányzat képviseletét Dudás Róbert előző polgármester töltötte be, akinek képviseleti
jogosultsága a 2019. évi önkormányzati választást követően fentiekre tekintettel megszűnt.

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

az alábbi határozatot hozza:

Mátraballa Közsézi Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2019. (XL21.) határozata

a Recsk és Térsége Víziközmű Beruházási Társulás Társulási Tanácsába
történő tagdelegálásról

A Képviselőtestület egyhangúlag, 5 igen szavazattal — 0 nem és O tartózkodás mellett - úgy
döntött, hogy a Recsk és Térsége Víziközmű Beruházási Társulás Társulási Tanácsába a
továbbiakban Pádárné Gyurieza Henriett polgármestert delegálja tagként.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos



5.! Szervezési és Működési Szabályzat átfogó felülvizsgálata
Előterjesztő: Jegyző

Dr. Jakab Dorottya: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy már az alakuló ülésen
elhangzott az, hogy szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzat átfogó felülvizsgálata. Ez
a felülvizsgálat megtörtént és megállapításra került, hogy az SZMSZ további módosítása nem
szükséges, mert megfelel a törvényi előírásoknak. A szükséges módosítások már az alakuló
ülésen elfogadásra kerültek.

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

az alábbi határozatot hozza:

Mátraballa Közsé& Önkormányzat Képviselő-testületének
45 I 2019. (XI.21.) ha!ározata
Mátraballa Községi Onkormányzat Képviselő-testülete megállapítja - Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mőtv.) 43. * (3)
bekezdése alapján -‚ hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2014. (XI.27.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet jelenleg hatályos szövege az Mötv.
rendelkezéseinek megfelel, így annak további módosítása nem szükséges.
Indokolás
Az Mötv. 43. ~ (3) bekezdése az alábbiakat rögzíti: „A képviselő-testület az alakuló vagy az
azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és
működési szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a
bizottság vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert, alpolgárrnestereket, dönt
illetményükről, tiszteletdíjukról.”
A 2019. október 24.-én megtartott alakuló ülésen módosításra került a Rendelet a választási
eredmények és az alakuló ülésen hozott döntéseknek megfelelően.
A Rendelet többi része a Törvény rendelkezéseinek megfelel, így a Képviselő-testület
megállapította, hogy az átfogó felülvizsgálat követelményének eleget tett.
Felelős: jegyző.
Határidő: értelem szerint.



6.! Összefoglaló a Magyar Falu Programra benyújtott nyertes pályázatokról és a
szükséges előkészületi feladatok megbeszélése

Előterjesztő: Polgármester, jegyző

Pádárné Gyuricza Henriett: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, bogy a
Magyar Falu Program kereténben az önkorn~ányzat több pályázaton is nyertes lett.
A Radnóti Miklós és a Dózsa György utcák felújítására 18.334.995.- Ft. támogatást
nyertek el, a megvalósítás tervezett befejezése: 2020. július 31.
A temetőfejlesztés keretében Új halotthűtő, valamint köztéri bútorok kerülnek beszerzésre
2.588.500.- Ft. értékben, 2020. június 30-ig.
Az óvodaudvar fejlesztésén belül Új rnozgáskultúrát fejlesztő eszközök kerülnek
beszerzésre 4.999.145.- Ft. értékben, szintén 2020. június 30-ig. A pályázatban nem
szerepel tereprendezés, de valószínűség szerint szükség lesz rá.
A legnagyobb volumenű projekt a polgármesteri hivatal felújítása lesz, amire 29.983.990.-
Ft-ot nyertek el, a megvalósítás várhatóan 2020. november 30-ig tart. Uj bútorzat is
beépítésre került a pályázatba.
Minden pályázat előf~nanszírozott, már most az önkormányzat számláján van mind a 4
pályázat esetében a pénz. A támogatási arány 100%, önerő biztosítására nincs szükség.

7.1 Egyebek

Pádárné Gyuricza Henriett: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, bogy az idei
év tavaszán az óvoda konyháján történt NEBIH ellenőrzés kapcsán az önkormányzatnak
jegyzőkönyvben foglalt kötelezettségei voltak. Az önkonTiányzat vállalása szerint 2019.
szeptember 15-ig kellett volna felszerelni az ablakokra a szúnyoghálót és le kellett cserélni
a munkaasztalt rozsdamentesre, valamint Új hűtőt kellett volna beszerezni. Hivatalba
lépésének második hetében szembesült ezzel a problémával, ami azóta már megoldásra
került, november 18-án felszerelte a kivitelező a szúnyoghálót, új munkaasztalt vettek, és
a polgármesteri hivatalban található hűtőt kicserélték az óvodaival.
Jövőre célszerű pályázatot beadni a Magyar Falu Program keretében az óvodafejlesztésre
a konyha még hátralévő hiányosságainak megszüntetésére. Ebbe a pályázatba a
gyermekek mozgáskultúráját fejlesztő eszközök beszerzése is megvalósítható.

Hivatalba lépése után szembesűlt azzal is, hogy az önkonrtányzatnak bírósági peres ügye
van a Balla Brikett Szociális Szövetkezettel. A következő bírósági tárgyalás időpontja
november 22-e. Ugyvéd úr elmondása alapján a bíró arra törekszik, hogy még ebben az
évben megszűnjön az eljárás. 2016-ban született döntés a Szociális Szövetkezetbe történő
belépésről, mindenképpen ki kell lépni a szövetkezetből és vissza kell vonni a székhely
használati jogot is, mert jelenleg az önkormányzat ad székhelyet a szövetkezetnek. Kéri a
jegyzőnőt, hogy járjon utána annak, hogy a Mentsük az erdőt Szociális Szövetkezetnek
tagja-e az önkormányzat, és ha igen akkor indítsa el a kilépési eljárást’



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

az alábbi határozatokat hozza:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2019. (XL21.) Számú határozata

1.) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Úgy dönt, hogy a Balla
Brikett Szociális Szövetkezetben (3247 Mátraballa, Iskola u. 5.) fennálló tagsági
jogviszonyát megszünteti, a szövetkezetből - a szövetkezet Alapszabályának
vonatkozó rendelkezései szerint - kilép.

2.) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Balla-Brikett
Szociális Szövetkezet (324? Mátraballa, Iskola a 5.) részére a 3247 Mátraballa, Iskola
u. S. sz. alatti ingatlanra korábban biztosított székhelyhasználati jogot azonnali
hatállyal visszavonja. ..

3.) A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére, hogy a Bajzát Ugyvédi
Iroda (3300 Eger, Törvényház a 13-IS. eljáró: Dr. Bajzát György ügyvéd) jogi
képviselő útján gondoskodjon az Alapszabálynak megfelelő kilépés érdekében
szükséges feladatok, valamint a székhelyhasználat megszüntetése érdekében
szükséges feladatok elvégzésére.

Felelős: polgármester.
Határidő: Alapszabály szerint.

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2019. (XI.21.) számú határozata

1.) Mátraballa Községi Onkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mentsük az
erdőt Szociális Szövetkezetben (3247 Mátraballa, Iskola a 5.) fennálló tagsági
jogviszonyát megszünteti, a szövetkezetből - a szövetkezet Alapszabályának
vonatkozó rendelkezései szerint - kilép.

2.) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Úgy dönt, hogy a Mentsük az
erdőt Szociális Szövetkezet (3247 Mátraballa, Iskola u. 5.) részére a 3247 Mátraballa,
Iskola u. 5. sz. alatti ingatlanra korábban biztosított székhelyhasználati jogot azonnali
hatállyal visszavonja. ..

3.) A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgánriester részére, hogy a Bajzát Ugyvédi
Iroda (3300 Eger, Törvényház u. 13-15. eljáró: Dr. Bajzát György ügyvéd) jogi
képviselő útján gondoskodjon az Alapszabálynak megfelelő kilépés érdekében
szükséges feladatok, valamint a székhelyhasználat megszüntetése érdekében
szükséges feladatok elvégzésére.

Felelős: polgármester.
Határidő: Alapszabály szerint.



Dr. Jakab Dorottya jegyző: Írásbeli megkeresés érkezett a tankerülettől, miszerint a 366
hrsz-ú ingatlanon lévő és átadott iskola ingatlan címe nem egyezik a szerződésben lévő
adattal, illetve a tulajdoni lapon feltüntetett címmel. Utánanézett és a KCR címnyilvántartó
rendszerben elvégezte a felülvizsgálatot, a helyes cím a Petőf~ u. 3. Emiatt a szerződésben
lévő Iskola u. 2. megjelölést módosítani kell Petőfi u. 3. számra. Ezt a testületnek határozattal
jóvá kell hagynia.

A Képviselő-testület egyhangú — 5 igen szavazattal, 0 nem és O tartózkodás mellett — az
alábbi határozatokat hozza:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
48/20 19. (XI.21.) határozata

a Hatvani Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról

A Képviselőtestület egyhangúlag, 5 igen szavazattal — 0 nem és 0 tartózkodás mellett - úgy
döntött, hogy a Hatvani Tankerületi Központtal (3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) kötött
vagyonkezelési szerződés módosításának tervezetét az előteijesztés szerinti változatlan
tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester.
Határidő: értelem szerint.

Dr. Jakab Dorottya: A 2020. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása szükséges az
előterjesztés szerint. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Onkormányzatnál Inczédy
Kovács Krisztina látja cl a belső ellenőri feladatokat. A 2020. évben javasolja a 2. vis major
beruházás ellenőrzését.

Pádárné Gyurieza Henriett polgármester: Kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzanak.

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

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2019. (XI.213 határozata

a 2020. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadásáról
A Képviselőtestület egyhangúlag, S igen szavazattal — 0 nem ás O tartózkodás mellett a 2020.
évre vonatkozó belső ellenőrzési munkatervet az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal
elfogadja.
Felelős: polgármester.
Határidő: értelem szerint.



Pádárné Gyuricza Henriett: Az idén a Mátraderecskei Szociális Szövetkezet már nem tudja
ellátni a településen a hóeltakarítási munkálatokat, ezért megkereste a Mátra Alma Kit.
tulajdonosát Kis Andrást, aki korábban már végezte a hóeltakarítást és most is vállalta a
munkát. Számottevő különbség nem lesz az árban, kb. 8000.- Ft/óra lesz a munkadíja.
Elmondása alapján alkalmanként 2-3 órát vesz igénybe a munka.

Hajdu Péter: Kéri a polgánnester asszonyt, hogy tájékoztassa Kis Andrást arról, hogy a kis
mellékutcákban arra az oldalra túrja a havat, ahol nincsenek házak, mert az elmúlt években
előfordult az, hogy a bejárati kapukba túrták a havat.

Pádárné Gyuricza Henriett: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy a
vendégházban élő bérlők szerződése 2019. december 31-én lejár. A jövő évben esedékes
hivatal felújítás kapcsán elmondja, hogy a mimkálatok megkövetelik a hivatalból való
kiköltözést. A lakosság megfelelő ellátását az építkezés idejére is biztosítani kell, erre a
legmegfelelőbb hely a vendégház épülete. A jövőben szeretne forrást találni a vendégház
teljes körű felújítására és rendeltetésszerű használatára. Ezért kéri a képviselőket, hogy
jussanak egységes álláspontra arra vonatkozóan, hogy a bérleti szerződést 2020. március 31-ig
hosszabbítsák meg, így még négy hónap áll a lakók rendelkezésére, hogy másik albérletet
keressenek, vagy esetleg ingatlant vásároljanak a településen.

Di; Jakab Dorottya jegyző: Mivel Mátraderecskén a hivatalfelújításon és az oda-vissza
költözésen már túlvannak, okulva azokból a tapasztalatokból, valamint figyelembe véve a
mátraballai helyi lehetőségeket, a vendégházat látja alkalmas épületnek a hivatal átmeneti
elhelyezésére. A kultúr merült még fel átmeneti hivatalként, azonban a programok sokasága és
az épület adottságai sem alkalmasak arra, hogy ott hivatal működjön.

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

Mátraballa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2019. (XI.21.) határozata
Mátraballa Község Onkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag aszerint dönt, hogy a
19/2019. (VI.05.) számú határozatával Zámbor József és családja részére bérbe adott Petőfi u.
12. szám alatti vendégház bérleti szerződését 2020. március 31.-ig meghosszabbítja.
A Képviselő-testület megkéri a jegyzőt, hogy a következő testületi ülésre a bérlők kapjanak
meghívást.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés meghosszabbításának
aláírására.
Indokolás
A Petőfi u. 12. szám alatti vendégház a jövő évben (előre láthatólag a tavaszi és nyári
hónapokban) a polgármesteri hivatal felújításának idejére a hivatal átmeneti elhelyezésére fog
szolgálni.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.



Pádárné Gyurieza Henriett: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a településen a
gyennek- és szociális étkeztetést biztosító vállalkozóval kötött szerződést szükséges
meghosszabbítani, mert 2019. december 31-én lejár.

A Képviselő-testület egyhangúlag — 5 igen szavazattal, 0 nem szavazat és O tartózkodás
mellett - az alábbi határozatokat hozza:

Mátraballa KözséEi Önkormányzat Képviselő-testületének
51 / 2019. (XI.213 határozata
Mátraballa Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag aszeimt dönt, hogy
2020. évre a községben az önkormányzat által biztosítandó gyermek-, szociális és egyéb
étkeztetést vásárolt élelmezéssel oldja meg és eirnek érdekében az élelmezés vásárlásra Vass
Józsefné egyéni vállalkozóval (székhely: 3152 Nemti, Kossuth Út 164.) köt vállalkozási
szerződést 2019. évre az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal.
Fentiek alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a
szerződés aláírásáról gondoskodjanak.
Felelős: polgármester és jegyző.
Határidő: értelem szerint.

Pádárné Gyurieza Henriett: Elmondja, hogy az Iskola utcában megtörtént az aszfaltozás.
A Bolyki András tulajdonában álló raktárépületből elszállították az önkormányzat
tulajdonában álló eszközöket. Répás Roland alpolgármester Úr segítő közreműködésével
elhelyezésre kerültek a gyógyszertár melletti tárolóban.
A katasztrófavédelem kérésre az önkormányzatnak be kell szereznie 500 db. hornokzsákot.
A Kultúrotthonban is ellenőrzést tartott a katasztrófavédelem és megállapították, hogy nincs
villámvédelmi terv. Megkereste Forgó Sándor helyi lakos vállalkozót és megbízást adott a
terv elkészítésére.
Elmondja, hogy december 04-én közös testületi ülés lesz 17.00 órai kezdettel a mátraballai
Kultúrotthon Házasságkötő termében. December 13-án Luca napi rendezvény lesz
Bodonyban, a falusi karácsony pedig december 21-én kerül megrendezésre.
Több indítvány, bejelentés nem lévén, megköszöni a képviselő-testületi ülésen való részvételt
és a testületi ülést bezárja.
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