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Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai

Határozat száma Tárgy

Mátraderecskei Közös Önkormányzati Hivatal és a Mátrabaflai~ 52/2019. (XII. 04.)
kirenűeitség 2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása

Mátraderecske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai

I Határozat száma I Tárgy

Mátraderecskei Közös Önkormányzati Hivatal és a Mátraballai~ 60/2019. QUI. 04.)
~irendeltség 2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása



JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mátraballa - Mátraderecske Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek
2019. december 04-én 17 órai kezdettel megtartott eayüttes ülésén.

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Az ülés helye: Kultúrotthon házasságkötő terme, Mátraballa

Igazoltan hiányzik: Mátraballa Községi Önkormányzat részéről Hajdu Péter képviselő,
Mátradereeske Községi Önkormányzat részéről Kissné Fónad Anna képviselő.

Pádárné Gvuricza Henriett Mátraballa pol2ármestere
Nagy tisztelettel és szeretettel köszönti a mátraballai Onkormányzat részéről a máÜ~aderecskei
Onkormáxiyzat Képviselő-testületét ésa meghívott vendégeket.
Megállapítja, bogy Mátraderecske Onkormányzata részéről 6 fő jelen van, Mátraballa
Önkormányzata részéről 4 fő van jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Mátraballa Onkormányzat részéről Forgó Zsolt
képviselő és Mátraderecske Önkormányzat részéről Kovács Zoltán képviselő személyében.

Indítványára a Képviselő-testületek az érintettek tartózkodása mellett Forgó Zsolt és
Kovács Zoltán képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelölte.

Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet Mátraderecske Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete egyhangú — 6 igen — szavazattal, Mátraballa Községi Onkormányzat Képviselő
testület egyhangú — 4 igen — szavazattal elfogad.

Az együttes ülés napirendje:

1.! Beszámoló a Mátraderecskei Közös Önkormányzati Hivatal és a Mátraballai
Kirendeltség 2019. évi munkájáról

Előterjesztő: jegyző.

2.1 Tájékoztató a közös fenntartású intézmények működéséről
Előterjesztő: háziorvos, védőnő, körzeti megbízott.



NAPIREND

1.! Beszámoló a Mátraderecskei Közös Önkormányzati Hivatal és a Mátraballai
Kirendeltség 2019. évi munkájáról

Előterjesztő: Dr. Jakab Dorottya jegyző
Előterjesztés: csatolva.

Dr. Jakab Dorottya jegyző
A kiküldött írásos anyagot az alábbiakban egészíti ki: 2019. évben Mátraballán
megvalósult a Vörösmarty Mihály, Rózsadomb, és Mátra utcák felújítása. A Magyar Falu
program keretein belül Mátraderecskén 2 millió Ft értékben, Mátraballán közel 3 millió Ft
értékben sikeresen pályáztak orvosi eszközök beszerzésére. Szintén a Magyar Falu
program keretén belül a 2020-as évben négy pályázat valósulhat meg, a Dózsa György és
a Radnóti Miklós utcák felújítása, temetőfejlesztés, óvoda udvarra játszótéri eszközök
beszerzése, valamint a polgármesteri hivatal belső felújítása és tetőcseréje.
Mátraderecskén hosszas előkészítés után elkezdődött a belterületi belvízelvezetés I. üteme.
Ahogy tavaly, úgy idén is tehát a fejlesztések megvalósítása (pályázatok beadása, a
nyertes pályázatok megvalósítása, illetve a megvalósítást követően az elszámolások)
jelentette a hivatal munkájának nagy részét. Idén a két választást sikeresen lebonyolították.
Váija a kérdéseket.

Pádárné Gyuricza Henriett Mátraballa polgármestere
Kérdi, van-e a beszámolóhoz és az elhangzottakhoz kérdés, hozzászólás.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú — 4 igen — szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 52/2019. (XII. 04.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Mátraderecskei Közös Onkormányzati Hivatal és a
Mátraballai Kirendeltség 2019. évi munkájáról szóló
beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadj a.

Felelős: Jegyző
Határidő: Azonnal.



Mátraderecske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú — 6 igen —

szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mátraderecske Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 60/2019. (XII. 04.) határozata

Mátraderecske Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Mátraderecskei Közös Onkonnányzati
Hivatal ás a Mátraballai Kirendeltség 2019. évi
munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.

Felelős: Jegyző
Határidő: Azonnal.

2./ Tájékoztató a közös fenntartású intézmények működéséről
Előadók: Intézményvezetők

Pádárné Gvuricza Hewlett Mátraballa pol2ármestere:
Megkéri Dr. Domoszlai Eva háziorvost tartsa meg elsőként tájékoztatóját.

Dr. Domoszlai Éva háziorvos
Köszönti a jelenlévőket. 7 év óta látja el a háziorvosi feladatokat a II. körzetben. Sokat
dolgoznak, főleg a hétvégi és a szerdai napokon jelentős a beteg létszám. Ebben az évben
eddig 1445 beteget láttak el, melynek 32 %-a idős korú, de 35 %-ot tesz ki a 35 és 60 év
közötti korosztály az összes többi a 35 év alattiak száma. A gyógyításon kívül a
megelőzésre is nagy hangsúly fektetnek. A szüréseken mostanában többen vesznek részt,
mint korábban. Sajnos egyre több beteget regisztrálnak daganatos betegségekkel,
átlagéletkoruk sajnos egyre fiatalabb.

Pádárné Gyuricza Henriett Mátraballa polgármestere:
Megköszöni Dr. Domoszlai Eva háziorvos tájékoztatóját, megkérdi, hogy kérdés,
hozzászólás van-e, amennyiben nincs, felkéri Gyarmati-Bozó Vivien védőnőt, hogy tartsa
meg táj ékoztatój át.

Gyarmati-Bozó Vivien védőnő
Elmondja beszámolóját a Mátraderecske védőnői szolgálat I. és II. körzetének éves
munkáj áról.
Beszámoló csatolva.



Pádárné Gyuricza Henriett Mátraballa polgármestere:
Megköszöni Gyarmati-Bozó Vivien védőnő tájékoztatóját, megkérdi, van-e még kérdés,
hozzászólás, amennyiben nincs, felkéri Répás András körzeti megbízottat, hogy tartsa meg
beszámolóját.

Répás András körzeti megbízott
Köszönti a jelenlévőket és elmondja, hogy az Idén 8. éve látja el a körzeti megbízotti
feladatokat. Elmondja, hogy a bűncselekmények száma csökkent mindkét településen. Az
idei év nyarán parancsnoki ellenőrzést folytattak le, ahol megállapításra került, hogy a
mátraderecskei KJvIB iroda felszereltsége nem felel meg a követelményeknek, nem
alkalmas a szolgálat ellátására. Az irodai munkát ezért a recski, vagy a pétervásárai
rendőrőrsön kell elvégeznie.
A falunapok és egyéb rendezvények esemény nélkül lezajlottak.
Megköszöni a faluőröknek, és polgárőröknek a munkájához nyújtott segítségét.

Pádárné Gyurieza Henriett Mátraballa polgármestere:
Megköszöni Répás András kmb-s rendőr tájékoztatását, kérdi van-e kérdés, hozzászólás az
elhangzottakhoz.
Még egyszer megköszöni mindegyik előadó beszámolóját, tájékoztatását a 2019-es évről.

Több napirendi pont nem lévén Pádárné Gyuricza Henriett polgármester megköszönte a
részvételt és az együttes ülést bezárta.

Km.f.

Pádárn2~~ka Bennett
poigáÁnester
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