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Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 14-én
17.30 órai kezdettel tartott ülésén

Határozat száma Tárgya

6/2020. (11.14.) A polgán~esteri hivatal felújítása érdekében kivitelező
kiválasztására irányuló eljárás megindításáról való döntés

7/2020. (11.14.) A Radnóti Miklós és a Dózsa György utcák felújítása érdekében
kivitelező kiválasztására irányuló eljárás megindításáról való döntés

8/2020. (11.14.) A polgármester 2020. évi szabadságolási tervének jóváhagyása

9/2020. (11.14.) Forgó Balázs kérelmének elutasítása a kerítésépítéssel kapcsolatban

10/2020. (11.14.) Forgóné Zelei Zsuzsanna helyiségbérleti kérelme

11/2020. (11.14.) Iratkezelési Szabályzat jóváhagyása az irattári jelek változása miatt

Rendelet száma Tárgya



Jegyzőkönyv

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 14-én
17.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Polgánriesteri Hivatal irodája.

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

Igazoltan hiányzik: ---

Meghívottak: Forgóné Répás Mónika gazdálkodási előadó.

Pádárné Gyuricza Henriett polgármester:
Köszönti a képviselőket ajegyzőnőt, és a meghívott vendéget.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Megállapítja, hogy nem merült fel észrevétel’
Jegyzőkönyv-hitelesítőnekjavasolja Forgó Zsolt és Hajdu Péter képviselőket’

Pádárné Gyuricza Henriett polgármester indítványára a Képviselő-testület egyhangúlag
— 5 igen szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett - jegyzőkönyv-hitelesítőnek Forgó
Zsolt és Hajdu Péter képviselőket kijelölte.

Javaslatot tesz az ülés napirend jére. melyet a Képviselő-testület egyhangúlag — 5 igen
szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett - elfogad:

1.! Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének részletes tárgyalása (I. forduló)
Előterjesztő: polgármester, gazdálkodási előadó.

2.! A polgármesteri hivatal és a Dózsa György utca felújítása kivitelezőinek
kiválasztására irányuló eljárás megindítása

Előterjesztő: polgármester, jegyző

3.! Polgármester 2020. évi szabadságolási terve
Előterjesztő: polgármester, jegyző

4.! Egyebek



Napirendek

1.! Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének részletes tárgyalása (I. forduló)
Előterjesztő: polgármester, gazdálkodási előadó.

Pádárné Gyuricza Henriett polgármester: Felkéri Forgóné Répás Mónika gazdálkodási
előadót, hogy részletesen ismertesse az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezetét.

Forgóné Répás Mónika: A költségvetési tervezet részletes ismertetését kormányzati
funkciókon keresztül mutatja be.
A 2020. évben ismét emelkedtek a minimálbérek. A költségvetés tervezésénél hiány nem
keletkezett. A településen előreláthatólag 2020.március Ol-től 2021. február 28-ig tovább tud
működni a közfoglalkoztatási munka. Az állategészségügyi feladatok fizetett díjai növekedtek
2020. évben. Az adóbevételek tervezése a 2018. és a 2019. évi teljesítések, valamint a 2020.
évi követelések figyelembevételével történtek.
A köztemető fenntartási kormányzati fbnkción kiadásként jelentkezik a szemétszállítási díj.
Az önkormányzati vagyon bevételei között szerepel a vendégház és a gyógyszertári szoba
bérleti díja, a Telekom által a hivatal tetőszerkezetére szerelt antenna bérleti díja.
Az önkormányzatok elszámolásaiban az állami támogatások összege és a visszafizetési
kötelezettség szerepel.
A közutak - hidak kormányzati funkción az utak karbantartása, patakmeder tisztítása és a hó
eltakarítás költsége található.
A víztermelés költségein szerepel a közkifolyók vízdíja.
Közvilágítás díja negyedévenként kb. 110.000.- Ft.
A város - községgazdálkodáson szerepel a hivatalsegéd bére, a dologiban a hangosítás, a
műhely, illetve a hivatali autóval kapcsolatos költségek vannak.
A család és nővédelmi egészségügyi gondozás feladaton azért magasabb a dologi kiadás, mert
ki kell festeni a helyiséget.
A sportnál az sportöltözö rezsiköltsége és sportpálya fűnyírása van betervezve.
A könyvtári szolgáltatásnál beruházásra tervezett 180 E Ft-ot, amit valami hasznos dologra
akarnak elkölteni.
A közművelődésnél a dologi kiadásokban a gázszámla költsége megemelkedett, mert
lényegesen több rendezvény van. Bevételi oldalon a kultúrotthon bérleti díja szerepel.
A civil szervezetek támogatásában van a hivatal által használt autó biztosítási költségeinek
átadása a sportnak, ami kb. 190 E Ft, a dalkörnek 50 E Ft átadása, ezen felül a fuvarköltség és
számla alapján a költségek, a polgárőrségnek 100 E Ft-os támogatás, valamint a Csodaszarvas
Egyesület Mátraballáért civil szervezetnek 100 E Ft támogatás.
A gyermekétkeztetésen 2 fő nyolc órás foglalkoztatott van.
A bevételi oldalon az étkeztetés térítési díjai vannak betervezve.
A szociális ellátásoknál tervezett minimális rendkívüli segély, temetési segély,
gyermekétkeztetési, iskolakezdési támogatás.

Pádárné Gynrieza Henriett polgármester: Kérdezi a képviselőket, a költségvetéssel
kapcsolatban van-e javaslata, kiegészítése, kérdése a képviselőknek?

Kérdés, hozzászólás nem volt.



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

úgy határozott, hogy a költségvetést az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal
javasolja a következő ülésre beterjeszteni, elfogadásra.

2.1 A polgármesteri hivatal és a Dózsa György utca felújítása kivitelezőinek
kiválasztására irányuló eljárás megindítása

Előterjesztő: polgármester, jegyző

Pádárné Gyuricza Henriett: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a kivitelező kiválasztása
meghívásos rendszerben zajlik, ezért szükséges, hogy a polgármesteri hivatal és a két
belterületi utca felújítási munkálatait végző kivitelezőket kiválasszák. Az előterjesztésben hat
kivitelező cég szerepel, mindegyik régóta fennálló, tőkeerős, tartozásuk nincs, a jegyzőnőnél
megtalálható a cégek cégbírósági kivonata.

Dr. Jakab Dorottya: A két beruházás egyike sem közbeszerzés köteles. A Beszerzési
Szabályzat szerint mind a két esetben 3-3 cégtől kell árajánlatot bekérni. Az ajánlatkérés
egyszerre fog kiküldésre kerülni a 3-3 cégnek, az ajánlatok bontása előre meghatározott
időpontban fog történni.

Pádárné Gyurieza Henriett polgármester: Kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs,
Úgy kéri a Képviselő-testület tagjait, bogy szavazzanak.

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

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2020. (11.14.) számú önkormányzati határozata
I .)Mátraballa Községi Onkormányzat a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzések
rendjéről szóló Beszerzési Szabályzatának 3. pontja alapján a Magyar Falu Program
keretében meghirdetett MFP-HPH/2019. számú pályázati kiirásra 3034484710.
iratazonosító számon támogatói okirattal rendelkezik. A projekt címe: Mátraballai
Polgármesteri Hivatal felújítása.
2.)Képviselő-testület egyhangúlag aszerint dönt, hogy az I.) pont szerinti nyertes
pályázatában foglalt útfelújítási munkák kivitelezésére az alábbi 3 (három) cégtől
történjen meg az árajánlatok bekérése:

. Fenstherm Kontakt Kft. (1081 Budapest, Kun u. 4. fsz.7.)

. Externátus KIt (1055 Budapest, Bihari János u. 13.)
- SZépítésZ EGER KIt (3300 Eger, Jókai u. 10.)

3.) Mátraballa Községi Onkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét,
hogy a beérkezett árajánlatok közül az árban legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozóval
kösse meg a felújításra vonatkozó kivitelezési szerződést az ajánlatok bekérését, majd
bontását követően.



4.) Felhatalmazást ad továbbá a Képviselő-testület, hogy ajelen projekthez kapcsolódóan
a kivitelezés során szükségessé váló jognyilatkozatokat a polgármester megtegye,
dokumentumokat aláírja, valamint a projekt megvalósításához szükséges és a pályázatban
nevesített egyéb költségekre a Beszerzési Szabályzat alapján árajánlatot, árajánlatokat
kérjen és a legolcsóbb ajánlatot adóval kösse meg a szerződést az adott feladatra.
Felelős: polgármester és jegyző.
Határidő: értelem szerint.

Mátraballa Közsé2i Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2020. (11.14.) számú önkormányzati határozata
1 .)Mátraballa Községi Onkormányzat a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzések
rendjéről szóló Beszerzési Szabályzatának 3. pontja alapján a Magyar Falu Program
keretében meghirdetett MFP-OTU/2019. számú pályázati kiírásra 3031720642.
iratazonosító számon támogatói okirattal rendelkezik. A projekt címe: Radnóti Miklós és
Dózsa György utcák felújítása Mátraballán.
2jKépviselő-testület egyhangúlag aszerint dönt, hogy az I.) pont szerinti nyertes
pályázatában foglalt útfelújítási munkák kivitelezésére az alábbi 3 (három) cégtől
történjen meg az árajánlatok bekérése:

- Dynamic Ut Szállítási Kft. (3300 Eger, Kistályai út 18.)
- VITO KfI. (3346 Bélapátfalva, IV. Béla út 3/B.)
- TENGELY . KÓZMU Kft. (3300 Eger, Kőlyuktető 0715/3 hrsz.)

3.) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét,
hogy a beérkezett árajánlatok közül az árban legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozóval
kösse meg a felújításra vonatkozó kivitelezési szerződést az ajánlatok bekérését, majd
bontását követően.
4.) Felhatalmazást ad továbbá a Képviselő-testület, hogy ajelen projekthez kapcsolódóan
a kivitelezés során szükségessé váló jognyilatkozatokat a polgármester megtegye,
dokumentumokat aláírja, valamint a projekt megvalósításához szükséges és a pályázatban
nevesített egyéb költségekre a Beszerzési Szabályzat alapján árajánlatot, árajánlatokat
kérjen és a legolcsóbb ajánlatot adóval kösse meg a szerződést az adott feladatra.
Felelős: polgármester és jegyző.
Határidő: értelem szerint.

3.! Polgármester 2020. évi szabadságolási terve
Előterjesztő: polgármester, jegyző

Dr. Jakab Dorottya jegyző: Elmondja a képviselőknek, hogy Pádámé Gyuricza Henriett
főállásban látja el hivatalát, ezért szükséges minden évben megtárgyalni a polgármester
szabadságolási tervét. Az előterjesztésben előzetesen kiküldésre került a terv, miszerint a
szabadság tervezett ideje 2020. január hónapban 1 nap, februárban 2 nap, márciusban 1 nap,
júniusban 5 nap, júliusban S nap, és augusztusban előreláthatólag 5 nap. Az éves szabadság
mértéke 48 nap, a szabadság többi részét most még nem ismert időpontokban kívánja kivenni
a polgármester.



Pádárné Gyuricza Henriett: Kéri a képviselő-testület tagjait arra, hogy szavazzanak.

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

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8 / 2020. (11.14.) határozata
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgárniester 2020. évi
szabadságolási tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
A szabadság 2020. évi mértéke: 48 nap.
Szabadság tervezett ideje:
202~ Január 10. 1 nap
2020. február 04. és 11. 2 nap
2020. március 13. 1 nap
2020. Június 22-ől 26.-ig 5 nap
2020. július 20.-tó! 24.-ig 5 nap
2020. augusztus 10.-téli 14.-ig 5 nap
A szabadság többi részét még most nem ismert időpontokban kívánja kivenni a polgármester.
A szabadságot az igénybevétel előtt kell kiírni a szabadságolási tömbbe, amit a jegyző
ellenjegyzésével lát el.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy szabadságaikat lehetőleg ne
egy időpontban vegyék ki.
Felelős: polgármester és jegyző.
Határidő: értelem szerint.

4.! Egyebek

Pádárné Gyurieza Henriett: Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Forgó Balázs,
Iskola u. 13. szám alatti lakos levélben kereste meg az Onkormányzatot, azzal kapcsolatosan,
bogy az utcában lévő ingatlanok kertjét lekerítik, mert éjjelente a kertjükbe idegen emberek
járnak és zavarják a nyugalmukat, valamint a vadak elpusztítják a haszonnövényeket. Azzal a
kéréssel fordult felénk, hogy a kerítés építést kezdje az Onkormányzat ajátszótér melletti rész
lekerítésével.

Dr. Jakab Dorottya: Elmondja, hogy ezt már tárgyalta az előző Képviselő-testület. A kerítés
létesítésével kapcsolatos szabályokat tartalmazza egy Kormányrendelet (OTEK — 253/1997.
(XII.20.) Korm. rendelet). Ez csak annyit mond, hogy kerítés létesíthető. Tehát nem kötelező.
Ezen a jogszabályon túl minden önkormányzat egyedileg leszabályozhatja helyi rendeletben,
hogy kötelező-e kerítés létesítése. Mátraballa Helyi Epítési Szabályzatában ilyen kötelező
előírás nincs. De például egy Eger város szabályzata feltételezhetően sokkal részletesebb,
illetve szigorúbb rendelkezéseket tartalmazhat. Továbbra sem tisztázott, bogy Tóth Gyula
zárvány-telke milyen úton közelíthető meg.
Az önkormányzat költségvetésébe sem fér bele a kerítés megépítése.

Pádárné Gyuricza Henriett: Kéri a képviselő-testület tagjait arra, hogy szavazzanak.



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

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9 /2020. (11.14.) határozata
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Forgó Balázs 3247 Mátraballa, Iskola
u. 13. szám alatti lakos kérelmét elutasítja, egyben felhatalmazza a jegyzőt, hogy erről a
kérelmezőt írásban értesítse.
Indokolás
Nincs olyan rendelkezés a helyi rendeletekben, illetve a Helyi Epítési Szabályzatban, amely
kötelező jelleggel előírná kerítés létesítését.
A kerítés létesítésének fedezete az Onkormányzat költségvetésébe nem fér bele.
Felelős: polgármester ésjegyző.
Határidő: értelem szerint.

Pádárné Gyuricza Henriett: Forgóné Zelei Zsuzsanna helyi lakos megkereste azzal, bogy
kisvállalkozást szeretne indítani a településen, ezért az önkormányzat tulajdonában álló kis
vendégházat szeretné egy évre bérbe venni. A vállalkozást a tavaszi hónapokban kívánja
indítani, ezért kéri a képviselő-testület tagjait arra, hogy hozzanak döntést azt illetően, hogy
bérbe adják-e az épületet és mennyi legyen a bérleti díj. Személy szerint javasolja, hogy a
bérleti díjat rezsivel együtt havi 20.000.- Ft-ban állapítsák meg, Figyelembe véve, hogy a
gyógyszertári szoba bérleti díja rezsi nélkül havi 19.000.- Ft., a vendégházat pedig havi
40.000.- Ft. ± rezsiért bérlik. Véleménye szerint ez az összeg reális lenne.
Kéri a képviselő-testület tagjait arra, hogy szavazzanak.

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

Mátraballa Közsé2i Önkorm ánvzat Képviselő-testületének
10 / 2020. (11.14.) határozata
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag aszerint dönt, hogy a
3247 Mátraballa, PetőR u. 3. szám alatti könyvtár épület „kis vendégház” elnevezésű részét a
vállalkozása indításától számított I évre bérbe adja Forgóné Zelei Zsuzsanna 3247
Mátraballa, Radnóti u. 19. szám alatti lakos részére üzlethelyiség (100 Ft-os bolt létesítése)
céljából határozatlan időre. ..

A bérleti díj mértéke havonta bruttó 20.000.- Ft. Ezen felül az Onkormányzat külön
rezsiköltséget nem állapít meg.
Felelős: polgármester ésjegyző.
Határidő: értelem szerint.



Hajdu Péter: Kérdezi, bogy a vendégházban lakóknak sikerült-e már másik albérletet
találniuk?

Pádárné Gyurieza Henriett: Elmondja, hogy Mátraballán jelenleg nincs albérlet. Ő maga és
munkatársai is minden segítséget megadnak a bérlőknek, átadták a szóba jöhető ingatlan
tulajdonosok elérhetőségeit, és sok esetben ők maguk is telefonáltak ebben az ügyben. Mivel
a településen nem jártak sikerrel, ezért Mátraderecske és Pétervására őnkormányzataitól is
elkérték az eladó ingatlanok listáját, ami azért lenne célszerű, mert ezekről a településekről a
gyerekek be tudnakjárni a mátraballai intézményekbe.
Február 29-én az önkormányzat farsangi retró partyt rendez a Kultúrotthonban, ezért megkéri
Hajdu Péter képviselőt, hogy a rendezvény megfelelő biztosításáról gondoskodjon a
Polgárőrség keretében.
Elmondja, hogy a rendezvényszervezésre a győztes ajánlatot a szilvásváradi székhelyű
Szalajka Team KR. adta, ajánlata öt részszámlázást tartalmaz.

Dr. Jakab Dorottya: Változott a belügyminiszteri rendelet irattári terv része, melyet a közös
hivatal iratkezelési szabályzatán is szükséges átvezetni.

Pádárné Gyurieza Henriett: Kéri a képviselő-testület tagjait arra, hogy szavazzanak.

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

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10 / 2020. (11.143 határozata
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati hivatalok
egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78 2012. (XlI.28.) BM rendelet alapján a
Mátraderecskei Közös Onkormányzati Hivatal Iratkezelési Szabályzatának Irattári Terv
részét a BM rendelet melléklete szerinti Egységes irattári tervre cseréli ki a BM rendelet
2020. január 09.-től történő változása miatt.
Felelős: jegyző.
Határidő: értelem szerint.

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

K.nif.

Pádárne G$ricza Henriett Dr akab Dorottya
polgármester jegyző

Forgó Zsolt
jkv. hit.

jkv. hit.


