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Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március
10-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

Határozat száma Tárgya

12/2020. (111.10.) Gyógyszertári szoba bérleti díjártak megtárgyalása

13/2020. (111.10.) Jógaoktatás támogatása

14/2020. (111.10.) Alpolgármester és képviselők tiszteletdíjukról való lemondásainak
tudomásulvétele

15/2020. (111.10.) Mátra Jövője Turisztikai Egyesülethez történő csatlakozás

16/2020. (III. 10.) AKÜ-s határozat

17/2020. (III. 10.) Az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása

18/2020. (III. 10.) Az Önkormányzat 2020. évi közművelődési szolgáltatási tervének
elfogadása

19/2020. (111.10.) Intézményátszervezés (a mátraballai iskola szervezetileg a Recski
Jámbor Vilmos Altalános Iskolához tartozik) véleményezése

Rendelet száma ] Tárgya

1/2020. (111.11.) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása (II. forduló)



Napirendek

1.! Mátra Jövője Turisztikai Egyesülethez történő csatlakozás megtárgyalása
Előadó: Polgármester, Kápolnai-Nagy Agnes egyesületi elnök

Pádárné Gyurieza Henriett polgármester: Köszönti Kápolnai-Nagy Ágnes elnök asszonyt
ás megkéri, hogy táj ékoztassa a képviselőket az egyesület munkájáról.

Kápolnai-Nagy Ágnes: Elmondja, hogy az egyesület 2006-ban alakult, több önkormányzat,
nagyobb szálláshelyek, civil szervezetek és vendéglátóegységek a tagjai. Fontos feladatuk a
szolgáltatók közötti kapcsolattartás, tájékoztatás a rendezvényekről és a fejlesztési tervekről.
Kiadványaikban minden tagjuk szerepel, a tagok szolgáltatásait reklárnozzák. Visszajelzések
alapján nagyon sok vendég van, akik ezen kiadványokban található információk miatt
keresnek fel egy-egy látványosságot. 2008 óta szervezik meg a Mátrai Múzeumok Ejszakája
elnevezésű programsorozatot, aminek keretén belül több településre is visznek vendégeket.
Idén tematikus utakat szerveznek Detk-Kisnána-Győngyös-Abasár településekre. Nagyon
népszerű a Hálózsákos Ejszaka elnevezésű programjuk is, amit a siroki várban rendeznek
meg. Szintén az idei évben terveznek egy nyári tábort Kisnána településen. A Mátrai
Múzeumok Ejszakája elnevezésű program keretében hoztak már vendégeket Mátraballára is
két évvel ezelőtt. Fontos esemény a Mátra Asztala elnevezésű programsorozat is, ahol helyi
termelők mutatkoznak be, neves séfek főznek helyi termelők alapanyagaiból. Sikeres Európai
Uniós pályázatot is lebonyolítottak, aminek keretén belül rendezvény sátrakat, két
postakocsit, valamint számítógépes eszközöket szereztek be. Ha a település önkormányzata
úgy dönt, hogy csatlakozik az egyesülethez, aminek éves tagdíja 220.000.- Ft./év, akkor a falu
programjaiban is tevékenyen részt vesznek szolgáltatások biztosításával, úgymint,
gasztronómiai kóstoló, arcfestés, rendezvény sátor biztosítása, asztalok, székek tagok részére
történő térítésmentes kölcsönzése. Természetesen az egyesületi tagoknak is szerveznek
kirándulásokat.

Bíró Sándor: Nem látja, bogy a településnek milyen haszna származna a csatlakozásból, mert
az eltelt két évben sem jött több vendég a településre, nem tudja hogyan lesz ebből bevétele a
falunak.

Kápolnai-Nagy Ágnes: Tapasztalatai alapján szájhagyomány útján terjednek az információk
a legjobban. Ahol jól érzik magukat a vendégek, oda visszatérnek és másoknak is ajánlják. A
turizmus húzóágazat az országban, véleménye szerint, ahol nincs más lehetősége a
településeknek, ott ezt mindenképpen ki kellene használni.

Pádárné Gyurieza Henriett: Véleménye szerint lehetőség lenne arra is, hogy Solymár József
recept könyvét újra ki lehetne adni ás erre épülhetne egy Palóc lakoma elnevezésű program.
Megköszöni Kápolnai-Nagy Agnes elnökasszony tájékoztatóját.



Önkormányzat, ez a döntés kb. két héttel később került tudomására. Ennek ellenére mégis
meghosszabbították a bérleti szerződést három hónappal, hogy a bérlőnek ne télvíz idején
kelljen kiköltöznie három gyerekkel. Az Onkormányzat nem engedheti meg azt, hogy 30
millió Ft-os beruházást ne valósítson meg. Tokajinénak minden segítséget megadott
személyesen ő és kollégái is, sokszor hívtak ingatlantulajdonosokat, érdeklődve albérlet felől,
valamint a környező települések eladó ingatlanjainak listáját is átadták. Természetesen
március 31-ig is minden segítséget megadnak, hogy sikerüljön albérletet találni. Kérdezi,
hogy tartható-e a 2020. március 31-i határidő a kiköltözésre?

Tokaji Gáborné: Igen, vállalja, hogy 2020. március 31-ig kiköltöznek a bérleményből.

Pádárné Gyurieza Henriett: Természetesen hivatalos átadás-átvétel keretében kell, hogy sor
kerüljön a kiköltözésre, mert olyan állapotban kell átadni az ingatlant, amilyenben átvették.
Ismételten kéri ajegyzőnőt arra, hogy írásbeli megállapodás szülessen a rezsi megfizetéséről.

1.! Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása (II. forduló)
Előadó: Pádárné Gyuricza Henriett polgármester

Bíró Sándor PB elnöke
Előterjesztés: csatolva.

Pádárné Gyuricza Ilenriett: Mielőtt rátémének az önkormányzat 2020. évi
költségvetésének megtárgyalására emlékezteti a képviselőket arra, hogy az elmúlt
képviselő-testületi ülésen nem született döntés arról, hogy a gyógyszertári szoba bérleti
díját emeljék-e. Jelenleg 19.000.- Ft./hó összeget fizet a bérlő rezsi nélkül, javasolja, hogy
ez az összeg havi 25.000.- Ft-ra emelkedjen. Kéri, hogy aki egyetért ezzel az összeggel az
szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúlag — 4 igen szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett
- az alábbi határozatot hozza:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2020. (111.20.) határozata
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete aszerint dönt, hogy a gyógyszertári
szoba bérleti díját 25.000.- Ft / hó összegben állapítja meg 2020. május 01. napjától.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a bérlőt értesítse.
Felelős: polgármester.
Határidő: értelem szerint.

Pádárné Gyuricza Henriett: Elmondja, hogy a napköziben heti rendszerességgel
jógaoktatás folyik, amin kb. 10-15 ember vesz részt. Az oktató útiköltségének
támogatásához kéri, hogy az önkormányzat havi 5-6 ezer Ft-tal járuljon hozzá. A nyári
hónapokban nincs oktatás ezért kb. 8-9 havi összegről lenne szó.
Kéri, hogy aki egyetért ezzel az összeggel az szavazzon.

A Képviselő-testület — 3 igen szavazattal, O nem és 1 tartózkodás meflett - az alábbi
határozatot hozza:



Pádárné Gyuricza Henriett: Felkéri Bíró Sándort, ismertesse a Pénzügyi Bizottság
javaslatát a 2020. évi költségvetéssel kapcsolatban.

Bíró Sándor: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az Önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet és azt változatlan tartalommal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Kérdezi, hogy van-e a költségvetésben tartalék összeg, esetleges váratlan kiadások
fedezésére.

Répás Mónika: Igen, van tartalék összeg, az átcsoportosítás megoldható. Ahol lehetett,
ráhagyással tervezett az előre nem látható dolgok fedezésére.
Folyószámla-hitelkeret felvételére várhatóan ebben az évben sem kerül sor, hitelfelvételt
sem tervez az Onkormányzat.

Pádárné Gyurieza Henriett polgármester: Elfogadásra javasolja az Önkormányzat
2020. évi költségvetésének tervezetét.

A Képviselő-testület egyhangúlag — 4 igen szavazattal, O nem és 0 tartózkodás mellett
- az alábbi rendeleteket és határozatokat alkotja:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő — testületének
1/2020. (111.11.) önkormányzati rendelete
az Onkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az állarnháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Aht.) 23. ~ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Amr.) 2?. ~ (1) és (2) bekezdésében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli cl:

A rendelet hatálya

1 .*

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzat Képviselő-testületére, Bizottságaira, a
Mátraderecskei Közös Onkormányzati Hivatal Mátraballai Kirendeltségére és az
Onkormányzat intézményére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiteijed a közvetlen és közvetett támogatások tekinteté
ben minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre,
valamint minden támogatásban részesülőre.

(3) A támogatásban részesülők az Aht. 53/A’ * (1) bekezdése értelmében a juttatott
összegek rendeltetésszerű felhasználásáról kötelesek elszámolni. Az ezzel kapcso
latos részlet szabályok jelen rendelet 13. *-ában találhatók.



(2) A 2020. évi felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyjajóvá.

7. ~

A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletek az Áht.29/A ~-ában foglaltak
szerint határozza meg.

8.*

Az adósság- és hitelállományról szóló kimutatást a Képviselő-testület a 5. melléklet
szerint hagyja jóvá.

9.~

A 2020. év bevételi és kiadási előirányzatának teljesítéséről szóló előirányzat
felhasználási ütemtervet e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

10. ~

A Képviselő-testület a bérleti díjak és a temetési segély összegét a 7. melléklet szerint
fogadja el.

11. ~

A közvetett támogatás kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

12. ~

Mátraballa Község Önkorn~ányzata 2020. évi költségvetésében a 2019. évi működési
célú 9.490 e Ft-os pénzrnaradványon felül 56.161 e Ft felhalmozási célú
pénzmaradváimyal tervez.

A támogatások odaitélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

13. ~

(1) A civil szervezetek támogatásának elbírálásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő
testület gyakorolja.

(2) A Képviselő-testület a támogatásáról szóló egyedi döntését a tárgyévi költségvetési
rendelet elfogadásával egyidejűleg hozza meg. A döntést követő 15 napon belül a
támogatott szervezetet értesíti határozatáról.

(3) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támoga
tási szerződésben rögzítetni kell legalább az Arnr. 73. ~ (1) bekezdésében foglalt
feltételeket.



során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány felhasználásáról a
Képviselő-testület dönt.

18. ~

Az év közben keletkező többlet — bevételek felhasználásáról a testület dönt a polgár
mester javaslata alapján, a költségvetési rendeletének egyidejű módosításával.

19. ~

A fentieken túl előirányzat-módosítás a Képviselő-testület rendeletének módosítása
alapján történhet.

20. ~

A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratában
meghatározott feladatot látj a el.

21. ~

Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni: a tárgyévben
szerződés alapján befolyt bevételt, ha az, bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül
felhasználásra a következő évben, a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre
kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben valósul
meg.

22. ~

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat szabad
pénzeszközeit a legbiztonságosabb betétben elhelyezze a karnatbevételek növelése
érdekében a számlavezető pénzintézetnél.

Záró rendelkezések

23. ~

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző — a helyben szokásos módon — gondoskodik.

(\~

Pádámé Gyurieza Henriett sk. Dr. Jakab Dorottya sk.
polgármester jegyző



2. melléklet az 1/2020. (111.11.) önkormányzati rendeletéhez

Mátraballa Községi Önkormányzat önállóan gazdálkodó
intézményeinek működési és felhalmozási kiadása 2020. évben

Adatok Ft-ban
2020.évi Létszám keret —

Megnevezés eredeti Fő
előirányzat engedélyezett

1. Önkormányzati kormányzati funkciók 125.453.897 9
kiadásai

Személyi juttatás 20.428.000
Munkált. Terh. Jár. 3.862.000
Dologi kiadások 34.896.403
Támogatás, szoc. pol. 4.477.000
Atadott pénz milk, célú 3.352.000
Beruházás,felújítás 56.160.628
Finanszírozási kiadás 1.617.866
Tartalék 660.000

- Ebből: Önkormányzatok igazgatási tev. 46.643.988 1±4

Személyi juttatás 6.660.000
Munkált. Terh. Jár. 1.300.000
Dologi kiadások 6.540.000
Tartalék 660.000
Beruházás,felújítás (hivatal ép.) 29.983.988
Atadott p.működésre M.derecske 1.500.000

2. Mátraballai Csodaszarvas Óvoda 14.511.000 3

Személyi juttatás 10.741.000
Munkált. terh. járulékok 2.160.000
Dologi kiadások 1.610.000

Kiadások mindösszesen: 139.964.897 13



4. melléklet az 1/2020. (111.11.) önkormányzati rendeletéhez

Mátraballa Községi Önkormányzat 2020. évi
felhalmozási kiadásai

______________________________________________ Adatok Ft-ban
. 2020. éviMegnevezes . „.

eredett clot.

Felújítás 44.519.073
Önkormányzatok igazg. tevékenysége 26.1 84.078

Hivatali épület felújítása

Közutak, hidak,alagutak 18.334.995
Utfelújítás Dózsa Gy., Radnóti u.

Beruházás
11.641.555

Önkormányzatok igazt. tevékenysége
Hivatali épületben irodabútorok beszerzése 3.799.910

Köztemető-fenntartása és működtetése
Halotthűtő, kültéri bútorok beszerzése 2.588.500

Óvodadai nevelés ellátás szakmai feladati
Óvoda udvari játékok beszerzése 4.999.145

Könyvtári szolgáltatás
Infi~astruktúra fejlesztés 254.000

Felhalmozási kiadás összesen 56.160.628



6. melléklet az 1/2020. (111.11.) önkormányzati rendeletéhez

Mátraballa Község 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesítéséről szóló
előirányzat - felhasználási ütemterv

Adatok ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS I.negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen

Működési bevételek 1.484.000 1.484.000 1.484.000 1.484.000 5.936.000
Közhatalmi bevételek 13.097.500 0 13.097.500 0 26.195.000
Allami támogatás 10.111.659 10.111.659 10.111.659 10.111.661 40.446.638
Átvett pénzeszközök 434.000 434.000 434.000 434.000 1.736.000
201 8.évi pénzmaradvány 16.412.814 16.412.814 26.412.814 6.412.817 65.651.259

Bevételek összesen 41.539.973 28.442.473 51.539.973 18.442.478 139.964.897

Önkorm. korm.funkc. 16.753.850 16.753.850 16.753.850 16.753.853 67.015.403
Csodaszarvas Óvoda 3.628.000 3.628.000 3.628.000 3.627.000 14.511.000
Beruházás, felújítás 1.608.963 18.334.995 35.962.670 254.000 56.160.628
Finanszírozási kiadás 1.617.866 0 0 0 1.617.866

Tartalék 0 660.000 0 0 660.000

Kiadások összesen 23.608.679 39.376.845 56.344.520 20.634.854 139.964.897

Havi halmozott eltérés 17.931.294 6.99’ 922 2.1 92.375 0



Köztemető fenntartása és működtetése 3.318.000
Önkormányzati vagyonnal Való gazdálkodás 6.909.145
Támogatási célú finanszírozási műveletek 3.469.866
Hosszabb időtrtamú közfoglalkoztatás 2.104.000 5
Állat-egészségügy 254.000
Közutak, hidak üzemeltetése 19.269.995
Közvilágítás 2.712.000
Zöldterület gondozása 4.646.700
Város-község gazdálkodás 3.339.000
Háziorvosi alapellátás 2.080.000
Család és nővédelem 475.000
Sportlétesítmények 390.000
Könyvtári állomány 930.000
Könyvtári szolgáltatás 126.000
A közösségi és társad.részvétel fejlesztése 2.576.000
A hagy.közösségi kult.értékek átörökítése 6.585.400
Civil szervezetek 380.000
Gyermekétkeztetés köznev. intézményekben 12.168.000 2
Munkahelyi étkeztetés 535.000
Szociális étkeztetés 2.065.000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellát. 4.477.000

Önkormányzati kormányzati funkciók 125.453.897 10
összesen

Csodaszarvas Óvoda 14.511.000 3

Kormányzati funkciók mindösszesen 139.964.897 13



3. infonnációs tábla az 1/2020. (111.1 1.) önkormányzati rendeletéhez

Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások bevétele
2020. évben

Adatok Ft-ban
‘ 2020. évi eredeti elői.Megnevezes ________________

Működésre átvett pénzeszközök áh- belül

Család és nővédelmi cii. gond.
TB finanszírozás védőnői szolgálatra Md-től 156.000

Közfoglalkoztatás
Hosszab időtartamú programra 825.000

Mátraballai Csodaszarvas Óvoda 755.000
Intézményf~nanszírozás önkormányzattól

Átvett pénzeszközök összesen: 1.736.000



5. információs tábla az 1/2020. (111.1 1.) önkormányzati rendeletéhez

Mátraballa Községi Önkormányzat költségvetési támogatása 2020. évben

Adatok Ft-ban
. 2020.Megnevezes . .

eredeti ci

Helyi önk.működésének támogatása 11.669.292
-Zöldterület támogatása 2.381.400
-Közvilágítás támogatása 2.880.000
-Köztemető támogatása 1.043.763
-Közutak támogatása 1.191.750
-Egyéb önk. feladatok támogatása 3.999.479
-Udülőhelyi feladatok támogatása 5.100
-Lakott külterület támogatása 167.800

Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása 13.730.050

- Óvodaped. és munkáját segítők bértámogat. ésjárulék támog. 11.976.850
- Ovoda működtetési támogatás 1.753.200

Telep. önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. fda. tám. 12.734.896

- Szociális étkeztetés 653.600
- Szociális fea.egyéb támogatása 5.044.000
- Gyermekétkeztetési tám. (dolgozók bértámogatása) 4.070.000
- Gyernwkétkeztetés üzemeltetési támogatása 2.967.296

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. 1.800.000
- Települési Onk. könyvtári és közműv.fea.tám. 1.800.000

Polgármesteri illetmény támogatás 512.400

Működési költségvetési támogatás mindösszesen 40.446.638



A Képviselő-testület egyhangúlag — 4 igen szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett
- az alábbi rendeleteket és határozatokat alkotja:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2020. (111.10) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 29*. (3.) bekezdése előírásai a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet
2. *. (1.) bekezdése szerint az önkormányzat figyelembe vehető saját bevételeinek és a
Stabilitási törvény 5/A. ~ (1.) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési köztelezettségeinek tárgyévi
szerint hagyja jóvá:

és azt követő négy évre várható összegét az alábbiak

Adatok ezer Ft-ban
Saját bevétel és adósságot

Sor- Tárgy keletkeztető ügyletből eredő ..

Megnevezés szam év fizetési kötelezettség a tárgyévet Ossze
2020 követoen sen

~ 1.évben 2.évben 3.évben
2021. 2022. 2023.

Helyi adók 1. 24.025 24.025 24.025 24.025 96.100
Díjak, pótlékok, bírság 2. 20 20 20 20 80
Onkorm-i vagyon 3. 928 928 928 928 3.712
hasznosításá- ból szárm.
int.-i működési bevételek
(bérleti díj stb.)
Saját bevétel (1±2±3±4) 4. 24.973 24.973 24.973 24.973 99.892
Saját bevétel (4.sor) 50%-a 5. 12.486 12.486 12.486 12.486 49.946
Előző években kel. 6.
tárgyévet terhelő liz. köt.
össz.
T.évben keletk., t. évet 7.
terhelő fiz.köt. össz.
Fizetési kötelezetts. össz: 8. 0 0 0 0 0
(6±7)

Fizetési kötelezettséggel 9 12.486 12.486 12.486 12.486 49.946
esökk. saját bev.50%-a



Dr. Jakab Dorottya: Az idén is el kefl fogadnia az Önkormányzatnak a 2020. évi
közbeszerzési tervét. Még akkor is, ha nem várható olyan beruházása, amely a közbeszerzési
kötelezettség hatálya alá tartozna.

A Képviselő-testület egyhangúlag — 4 igen szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett
- az alábbi határozatot hozza:

Mátraballa Közsé2i Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2020. (111.10) határozata ..

Mátraballa Községi Öukormányzata Képviselő-testülete az Onkormányzat 2020. évi
közbeszerzési tervét az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester és jegyző.
Határidő: értelem szerint.

Répás Mónika: Kötelezően kell készíteni az önkormányzatoknak közművelődési
szolgáltatási tervet, melyben részletesen meg kell határozni az adott évben megvalósítani
tervezett kulturális programokat. A közművelődésre kap az Önkormányzat az Allamtól
normatívát, melyet a költségvetési törvény előírásai szerint erre a célra fel lehet használni.
Elkészítette a tervet, a meghívó mellé ez is kiküldésre került.

A Képviselő-testület egyhangúlag — 4 igen szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett
- az alábbi határozatot hozza:

Mátraballa Közsé2i Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2020. (111.10) határozata ..

Mátraballa Községi Onkormányzata Képviselő-testülete az Onkormányzat 2020. évi
közművelődési szolgáltatási tervét az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal
elfogadja.
Felelős: polgármester ésjegyző.
Határidő: értelem szerint.

Pádárné Gyuricza Henriett: A Hatvani Tankerület javaslata szerint, ami a mai napon
érkezett, a Mátraderecskei Altalános Iskola 3247 Mátraballa, Iskola u. 2. szám alatti
feladatellátási helye a recski Jámbor Vilmos Altalános Iskola telephelyeként működik tovább.
2020. szeptemberétől Mátraderecskén megszűnik a felső tagozat, ezért történik az átszervezés.
A képviselő-testületnek március 27-ig határozatot kell hoznia ebben az ügyben.

Bíró Sándor: Támogatja, de azzal a kitétellel, hogy ne telephely legyen, hanem
tagintézmény.

Dr. Jakab Dorottya: A köznevelési törvény módosítása után nem lehet tagintézménynek
hívni, csak telephelynek.



A Képviselő-testület egyhangúlag — 4 igen szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett
- az alábbi határozatot hozza:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2020. (111.10) határozata
Mátraballa Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Tankerületi Központ
TK1094 444-5 2020. iktatószámú levele alapján egyetért azzal, hogy a 3247 Mátraballa,
Iskola u. 2. alatti feladatellátási hely a 2020/2021. tanévtől a Recski Jámbor Vilmos
Általános Iskola telephelyeként működjön tovább.
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, bogy a jelen döntést a Hatvani Tankerületi
Központ részére küldje meg.
Felelős: polgármester és jegyző.
Határidő: értelem szerint.

Pádárné Gyuricza Henriett: Á Nemzeti Népegészségügyi Központ a mai napon
tájékoztatót küldött a koronavírus kezelésével kapcsolatban, ami többek között tartalmazza
azt is, hogy a március 15-i ünnepségeket lehetőség szerint korlátozni kell. Á holnapi nap
folyamán a kormányülésen ezzel kapcsolatban konkrétumok is megjelennek.

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

K. ni. f.

Pádárné Gy ricza Henriett ‘Dr. Jakab Dorottya’5’\
polg ester jegyző

Bíró Sándor
jkv. hit.

Forgó Zsolt
jkv.hit.


