
   JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 09-én 
18 órai kezdettel tartott ülésén.

Határozat száma Tárgy

1/2012. (II. 09.) Az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve

2/2012. (II. 09.) Az Önkormányzat vagyonpolitikai irányelveinek meghatározása

3/2012. (II. 09.) ÉMOP 3.1.3-11 pályázat benyújtása, önerő meghatározása

Rendelet száma Tárgy

2/2012. (II. 10.) A 2012. év április 01.-től alkalmazandó étkeztetési térítési díjak



II.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 09.-én
               18 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal irodája

Jelen vannak: Forgó János polgármester,
Lajtosné Lécz Erzsébet alpolgármester,
Bíró Sándor képviselő,
Dudás Róbert képviselő,
Forgó Zsolt képviselő,
Dr. Jakab Dorottya körjegyző,
Deák Imréné PB. tagja,
Nagy Zoltánné gazd. főelőadó.

Forgó János:  Köszönti a képviselőket, és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselők 
teljes létszámban jelen vannak, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Lajtosné Lécz Erzsébet alpolgármestert és Forgó Zsolt 
képviselőt.

Indítványára a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, az érintettek tartózkodása mellett 
jegyzőkönyv-hitelesítőnek  Lajtosné  Lécz  Erzsébet  alpolgármestert  és  Forgó  Zsolt 
képviselőt kijelölte.

Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhangú szavazattal elfogad.

Napirend:

1./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének tárgyalása (I. forduló)
Előadó: Forgó János polgármester
              Nagy Zoltánné gazdálkodási főelőadó
Előterjesztés: csatolva.

Forgó János: Az előterjesztésből látszik, hogy jövőre sok minden változik. A közalapít-
ványi  beruházás  záró  ellenőrzése  rendben  lezajlott,  a  felszíni  vízelvező  beruházás 
ellenőrzése is, pár hiánytól eltekintve, rendben volt, reméli egy hónapon belül ezek leren-
deződnek.
Az  út  felújításra  a  pályázat  be  lett  adva,  és  be  is  fogadták,  a  falunapos  pályázat  is 
folyamatban van, a játszótérre még nem került kiírásra pályázat, remélhetőleg ebben az 
évben még sor kerül rá.
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Az utóbbi 10 év legkisebb hiánya van most a költségvetésbe betervezve. Ennyi felvezetés 
után  felkéri  Nagy  Zoltánnét,  hogy  részletesen  ismertesse  az  Önkormányzat  2012.  évi 
költségvetés tervezetét.

Nagy  Zoltánné:  A költségvetés  az  eddigi  évekhez  hasonlóan  a  tavalyi  év  teljesítése 
alapján  készült.  A  mérleg  jól  szemlélteti  az  összképet,  a  tavalyi  év  283  M  Ft-os 
főösszegéhez képest most 103 M Ft-os a tervezett  költségvetés. Ezen belül a működés 
67.285 E  Ft, a felhalmozás pedig 36.347 E Ft, ebből 26.596 E Ft-ot tesz ki az elmúlt 
évben felvett  beruházás  megelőlegező  hitel  összege,  melynek  visszafizetése  áthúzódott 
erre a pénzügyi évre. A visszafizetés fedezete az EU-s és EU Önerő Alap támogatásból 
még az önkormányzatot megillető támogatás a bevételi oldalon.
Állami  támogatást  és  személyi  jövedelemadót  összességében  2.200  E  Ft-tal  kaptak 
kevesebbet, az elmúlt évhez képest.
Az  önkormányzatra  engedményezett  Fundamentás  érdekeltségi  hozzájárulásból  tavaly 
4.500  E  Ft  folyt  be,  erre  az  évre  csak  1.500  E  Ft  várható,  mivel  ezen  szerződések 
túlnyomó része tavaly kifutott.
A mozgókönyvtári támogatás is lecsökkent 500 E Ft-ról 350 E Ft-ra.
Összességében 5.350 E Ft-tal kevesebb bevétellel számolhatnak, mint az elmúlt évben.
A  2012-es  évre  tervezett  11.867  E  Ft-os   működési  hiány  az  elmúlt  évek  legkisebb 
tervezett hiánya. 
Figyelembe  lettek  véve  a  Képviselő-testülettel  a  tavalyi  év  végén  megvitatott 
költségcsökkentő tételek is a tervezésnél.
Sikerült az ÉRV-vel megállapodni, hogy a csatornamű hálózat működésével kapcsolatban 
eddig az önkormányzat által fizetett frekvencia használati díjat átvállalja az év elejétől. 
Technikailag  továbbszámlázással  kerül  megoldásra,  tehát  szerepel  bevételi  és  kiadási 
oldalon  is,  de  így  ez  a  tétel  már  nem  terheli  a  költségvetést.  Ez  közel  800  e  Ft 
megtakarítást jelent az előző évekhez képest.
Az állategészségügyi feladatokra 120 E Ft-tal, a sportegyesület támogatására 400 E Ft-tal, 
a közvilágítási  feladatokra 500 E Ft-tal kevesebb összeg lett  tervezve az elmúlt  évihez 
képest. A Magyar és az Egészségügyi Közlönyök előfizetése lemondásra került, mivel az 
interneten elérhetőek, ezzel kb. 350 e Ft-ot lehet spórolni.
Működési bevételre 9.578 E Ft  lett beépítve a tavalyi 8.600 E Ft-hoz képest. Az ÉRV által 
átvállalt továbbszámlázott bevétel is itt szerepel.
Az  intézményi  étkezési  térítési  díjak  esetében   5  %-os  nyersanyagérték  növekedéssel 
számoltak, ami 7 % - 8 %-os térítési díj emelkedést  jelent, mivel az ÁFA 25 %-ról 27 %-
ra emelkedett.  A gyerekeknek továbbra is szerepel benne a napi 20 Ft-os támogatás.

Forgó Zsolt:  Ha elvennék a gyerekektől a támogatást, nagyon sok lenne az emelkedés, 
már a nyersanyag norma és ÁFA emelkedés is sok együtt.

Nagy Zoltánné: A 27 %-os ÁFA nem teszi lehetővé, hogy mint az előző években kerek 
számra tudják kihozni a térítési díjakat.

Dr.  Jakab  Dorottya: A  szociális  étkeztetésnél  javasolja,  hogy  akik  eddig  50  %-ot 
térítettek, emeljék fel 80 %-ra, még így is megéri  nekik a szociális étkeztetést igénybe 
venni, mert nem kell naponta maguknak főzni.
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Forgó  János: A  környező  településekhez  viszonyítva  Mátraballán  legolcsóbb  az 
étkeztetés.

Dr. Jakab Dorottya: Mátraderecskén is 600 Ft egy adag ebéd, de ott sokkal több főre 
főznek, mint Mátraballán.

Nagy Zoltánné:  Az élelmiszerárak is  emelkedtek,  ha nem emelnek nyersanyagértéket, 
akkor veszteséges lesz a konyha.

Forgó Zsolt: Így is van veszteség, de üzemeltetni meg kell a konyhát.

Forgó János: Ha Mátraderecskéről  hordanák az  ételt,  akkor  sem lenne  olcsóbb,  mert 
melegítő  konyha  és  személyzet  akkor  is  kellene,  korábban  már  számolták  ennek  a 
költségét. 

Bíró  Sándor:  A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta  az  intézményi  térítési  díjakat  és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésnek megfelelően.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2012. (II. 10.) sz. rendelete

az étkeztetések térítési díjairól szóló 3/2011. (III. 10.) rendelet módosítása

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdésében, az 1. 
§. (1) bekezdés tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997.  évi  XXXI.  törvény  147.  §  (1)  bekezdésében,  az  1.  §  (3)  és  (4)  bekezdésére 
vonatkozóan a helyi  önkormányzatokról  szóló 1990.  évi  LXV. törvény (továbbiakban: 
Ötv.) 16. §-ának (1) bekezdésében meghatározott  jogszabályi  felhatalmazás alapján, az 
Ötv. 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az étkeztetések térítési 
díjairól szóló 3/2011. (III.10.) rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint 
módosítja:

1.   §  

A Rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„1. § 
(1) Óvodában alkalmazott gyermekétkeztetési térítési díj napi háromszori étkezésre
• nyersanyag költség     308 forint/nap + ÁFA
• intézményi térítési díj 308 forint/nap + ÁFA
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(2) Iskolában alkalmazott gyermekétkeztetési térítési díj 

a) Általános iskola 1-4 évfolyam napi háromszori étkezés
• nyersanyag költség     332 forint/nap + ÁFA
• intézményi térítési díj 332 forint/nap + ÁFA

b) Általános iskola 5-8 évfolyam napi egyszeri étkezés
• nyersanyag költség     252 forint/nap + ÁFA
• intézményi térítési díj 252 forint/nap + ÁFA

(3) A szociális étkeztetés térítési díja napi egyszeri ebéd étkezésre

• nyersanyag költség     334 forint/nap + ÁFA
• intézményi térítési díj 472 forint/nap + ÁFA

(4) Munkahelyi, alkalmazotti étkeztetés térítési díja napi egyszeri ebéd étkezésre

• nyersanyag költség     334 forint/nap + ÁFA
• intézményi térítési díj 472 forint/nap + ÁFA

(5) Mozgó, éttermi vendéglátás, vendégétkeztetés térítési díja napi egyszeri ebéd étkezésre

• nyersanyag költség     334 forint/nap + ÁFA
• intézményi térítési díj 472 forint/nap + ÁFA.”

2.   §

A Rendelet 3. § (2) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„b) Az 1. § (3) bekezdésében meghatározott intézményi térítési díj 80 %-át kell 
      megfizetnie annak az ellátottnak, akinek a havi jövedelme az öregségi 
      nyugdíjminimum  mindenkori legkisebb összegének 121 % és 200 %-a, egyedülálló 
      esetén 151 % és 250 %-a között van.”

3.   §

(1) Ez a rendelet 2012. április 1-én lép hatályba.
      (2) A rendelet kihirdetéséről  a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban meg-

      határozott – helyben szokásos – módon gondoskodik.

      Forgó János sk. Dr. Jakab Dorottya sk.
        polgármester           körjegyző
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Nagy Zoltánné: Az ingatlanok  bérbeadása  vonatkozásában 2012.  évtől  alkalmazzák  a 
tárgyi adómentességet, így az eddigi bruttó összeg lett a nettó. A kultúrotthon ifjúsági klub 
helyiségének bérbeadására van lehetőség 9 hónapra 25 E Ft-ért, mely 225 E Ft-tal került 
beépítésre a költségvetésbe.

Bíró Sándor: Fedezni fogja ez az összeg a fűtést?

Forgó János: Nem kell fűteni, mert muzeális borokat tárolnak majd ott, 1 palack 20 - 25 
E Ft. A jövedéki termék szigorú szakhatósági vizsgálat alá tartozik. Ők voltak itt a büfések 
a Burgonyanapon is. Amikor kint voltak a vám és pénzügyőrök, rácsot kértek. Mindent 
meg kell ragadni, ami bevétel.

Dudás Róbert: És mi van, ha betörnek?

Forgó  János:  Az  Önkormányzat  biztosítása  kiterjed  a  bérbevevő  felelősségére  is.  A 
szerződésben semmilyen felelősséget nem vállal az Önkormányzat A biztosításban ennek 
pontosan utána kell nézni.

Dudás Róbert: Javasolja ennek pontosan utána járni.

Nagy  Zoltánné:  A  mérlegben  a  következő  sor  az  Önkormányzat  sajátos  működési 
bevételei.  Az iparűzési adóból  a tavalyi év bevétele 8 M Ft volt, de ebből kb. 2 M Ft 
túlfizetés van.  Ezért,  és a válság miatt   óvatosabban terveztek.  Az adó mértékek nem 
változtak.  A  kommunális  adó  bevétel  70  %-a  ebben  az  évben  is  a  felhalmozási 
bevételeknél szerepel,  a Képviselő-testület döntésének megfelelően.

Dr. Jakab Dorottya:  Maguk a vállalkozók is variálnak a feltöltéssel. Decemberben ide 
utalnak egy bizonyos összeget, májusban pedig, az elszámolás alkalmával visszakérik.

Nagy  Zoltánné:  Az  átvett  pénzeszközöket  magyarázza  a  3.  információs  tábla 
segítségével, melyben a tavalyi évhez képest nem sok változás van. 
A költségvetésben nincs tervezve 2011. évről áthozott  pénzmaradvány.  Szerencsére jól 
zárták  a  tavalyi  évet,  mivel  december  végén  4200  E  Ft  rövidlejáratú  hiteltámogatást 
kaptak az államtól, amire egyáltalán nem számítottak. E nélkül nagy probléma lett volna 
már most az év elején. Még így is kb. 831 e Ft-os folyószámla hitellel zárták az évet, és a 
szállítókban is maradt kb. 500-600 e Ft lejárt határidejű tartozás. 
Az 1. mellékletben szereplő  ÉRV-től kapott üzemeltetési jog eladásból származó 1.000 E 
Ft.  (csatornamű hálózattal  kapcsolatos)  felhalmozási  bevétel,  melyet  kiadási  oldalon  a 
szivattyúk felújítására terveztek.
Kiadási oldalon a személyi juttatások összege alig több, mint tavaly. A közalkalmazotti 
illetményeket a hatályos bérminimumok figyelembevételével tervezték.
A START-minta munkaprogram keretében március 1-től 11 fő foglalkoztatását tervezték 9 
hónapra 100 %-os támogatottsággal. 5 fő csapadékvíz elvezetés és közterület karbantartási 
területre, 6 fő a külterületi földutak rendbetételére.
A könyvtár szakfeladaton szereplő, eddig Hajdu Péternek adott megbízási díj március 1-
től nem lesz. Ez  kb. 150 E Ft megtakarítást jelent éves szinten. 
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A konyhai dolgozók természetbeni étkezésére nem lett beépítve összeg a költségvetésbe. 
A  köztisztviselők  nettó  cafetéria  kerete  is  kevesebb  1  E  Ft-tal  a  tavalyi  szinttől,  a 
közalkalmazottaknak 3,5 fő részére  havi 5 E Ft-os Erzsébet utalvány van tervezve.
A munkaadót terhelő járulék változatlanul 27 %.
Dologi kiadásokra 2.700 E Ft-tal kevesebb lett tervezve az elmúlt évhez képest.  2011-ben 
banki költségekre, kamatokra nagyon sok pénzt kellett kifizetni a beruházások miatt. Bízik 
benne, hogy 2012-ben már jóval kevesebb lesz ez az összeg.
A  beruházásokra  tervezett  kiadásokat  a  4.  melléklet  alapján  ismerteti,  melyek  között 
szerepel 2 db alapgép beszerzése a hivatalba.
Az út felújításoknál  5 %-os önerő került  beépítésre,  ennek összege 2.775 E Ft.  Már a 
pályázatírási költsége is közel 400 E Ft, amit eddig ki kellett fizetni.

Forgó János: Igaz, ezt a költséget akkor is ki kell fizetni,  ha nem nyer a pályázat,  de 
jövőre is fel lehet használni.

Dr. Jakab Dorottya: Olyan új programok vannak, melyek a régi gépeken már nem futnak 
megfelelően.  Egy  számítógép  4-5  év  alatt  teljesen  „kiöregszik”,  ezért  a  két  új  gép 
beszerzése mára halaszthatatlanná vált.

Forgó  János:  A  közvilágítási  költségeket  500  E  Ft-tal  csökkentve  építették  be  a 
költségvetésbe. Kérdi a képviselők ezzel kapcsolatos véleményét.

Lajtosné  Lécz  Erzsébet: A  novemberi  ülésen  volt  szó  a  közvilágításról,  hogy  a 
szolgáltatónál érdeklődjön, annak csökkentési lehetőségeiről, amit megtett. Azt a választ 
kapta, hogy van lehetőség minden 2. lámpa kikapcsolására átprogramozással. Azt hogy 
este 11-től, hajnali 3-ig nem ég, nem vállalják a felelősséget egy esetleges bűncselekmény 
esetén. Jegyzőnek nyilatkozatot kell tennie, hogy felelősséget vállal, ha éppen egy olyan 
helyen történik valami, ahol nincs megfelelő világítás, mert eddig az ÉMÁSZ felelőssége 
volt.
Az egri kirendeltségen már több falu is érdeklődött hasonló csökkentés felől.

Bíró Sándor: Mennyibe kerül a díszkivilágítás?

Forgó János:  Pontosan nem lehet megmondani, mert a templom, a szarvas, a park és a 
kultúrotthon díszkivilágítása a közvilágítási költségekben van benne.

Bíró  Sándor: Beszélgetett  a  lakosság  körében  erről  és  nem  lelkesedtek  azért,  hogy 
minden 2. lámpa kikapcsolásra kerüljön. Viszont a díszkivilágításon lehetne spórolni.

Forgó János: Nem lenne jó, ha megrongálnák a parkot, vagy a szarvast, azért mert sötét 
van.

Lajtosné Lécz Erzsébet:  Költséghatékonyság céljából jobb lenne, ha minden 2. lámpát 
kikapcsoltatnának.
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Forgó János: Személy szerint  ő is  az alpolgármester  asszony által  javasolt  megoldást 
tartaná jobbnak. A község a holdfény kategóriába van, ami a közép, van ennél jobb és 
gyengébb kategória is. Úgy tudja, hogy több település is foglalkozik azzal, hogy gyengébb 
kategóriára váltson.

Bíró Sándor: Mindenképpen javasolja ennek utána járni, de egyenlőre nem javasolja a 
közvilágítási költségek  500 E Ft-tal történő csökkentését.

Nagy  Zoltánné:  A  dologi  kiadások  között  a  kultúrotthonnál  a  Burgonyanap 
megrendezésére a tavalyi szinten van költség tervezve, melyre pályázatot nyújtottak be. A 
jelenlegi információk szerint csak szeptemberben bírálják el, így ha nyernek, akkor is csak 
a jövő évi Burgonyanapot tudják pályázati pénzből finanszírozni.  A kultúrotthon költségét 
oly módon kívánják csökkenteni, hogy a téli hónapokban szüneteltetik a bérbeadást a fűtés 
miatt.  Az ÁFA plusz 2 %-os emelkedése  is  jelentős összeget  tesz ki éves  szinten.   A 
közcélú foglalkoztatással  kapcsolatban jelentős összegű munkaeszköz beszerzésére volt 
lehetőség, többek között egy önjáró fűnyíróéra.
Az  átadott  pénzeket  a  2.  információs  tábla  szerint  ismerteti.  A  közalapítványnak 
működésre 560 E Ft-ot kell átadni, mivel a beruházás kapcsán 2 fő 4 órás foglalkoztatás 
került vállalásra, és az elvárt béremelés különbözetét nem fedezi le a munkaügyi hivatal. 
Ez az összeg a könyvelő és bérszámfejtő díjazását is tartalmazza.  A felhalmozási  célú 
pénzátadásnál  szerepel  még  695 E  Ft  alapítvány részére  történő  átadás  az  alapítványi 
beruházás megelőlegező hitel  kamat költségére.  Bíznak benne, hogy legkésőbb február 
végére megérkezik a pályázati  támogatás az MVH-tól,  és akkor visszafizetésre kerül a 
hitel. Beépítésre került a recski Önkormányzat részére 508 E Ft átadás az Egészségügyi 
Centrum beruházáshoz, melyhez 2011-ben már átadásra került 188 e Ft. 

Forgó  János:  7  település  tartozik  a  recski  Egészségügyi  Centrumhoz.  Tavaly  úgy 
döntöttek, hogy 3 részletben adják át a Mátraballára eső költséget, melynek első részlete 
átutalásra is került az elmúlt évben. Mivel a költségek csökkentése mellett is  12 M Ft a 
hiány,  és  a  második  részletre  a  2012.  évi  költségvetési  számok  ismeretében  vállalnak 
kötelezettséget az önkormányzatok, így azt javasolja, hogy csak abban az esetben adják át 
a pénzt ha az nem veszélyezteti az önkormányzat helyzetét. 

Dr. Jakab Dorottya:  Akkor javasolja átadni, ha a többi település is megfizeti a rá eső 
részt.

Forgó János: Parádsasvár nem fizette meg az első részletet sem, 150 E Ft-ot kellett volna. 
Mínuszra nem tudják bevállalni a fizetést, javasolja, hogy vegyük is ki a költségvetésből. 

Bíró Sándor: Abban az esetben fizessenek csak, ha mindenki fizet.

Nagy Zoltánné:  Tervezésre került a háziorvosi szolgálat működéséhez 500 e Ft átadás, 
mivel a II.  körzet működését  nem fedezi a TB finanszírozás.  Itt  jelentős változás lesz, 
mivel a nyugdíjas foglalkoztatott  asszisztens munkaideje március 1-től 8 óráról 4 órára 
csökken, és ez a változás Mátraballát is érinti.
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Forgó János: Ezzel kapcsolatban volt egy 3-as megbeszélés: a 2 polgármester, és doktor 
úr között. Pádár Józsefné 6 éve már nyugdíj mellett dolgozik, ő is és doktor úr is elfogadta 
munkaidejének csökkentését. A 4 óráját Mátraballán fogja letölteni.

Dudás Róbert: A sportegyesület támogatása le lett csökkentve, ezért jó lenne utána nézni 
a lehetőségeknek a támogatás pótlására.

Forgó János: Molnár Zsolt felvállalta a külső támogatási források felkutatását. Lehetőség 
lenne a Mátraderecskei Sportegyesülettel való egyesülés is, ehhez meg kell nézni a jogi és 
egyéb feltételeket, mert a nyereségadó sportra fordításával megváltoztak a lehetőségei a 
sportegyesületeknek.

Bíró Sándor: A közrendvédelem mennyi pénzből gazdálkodik?

Nagy Zoltánné: A költségvetésbe tervezett 200 E Ft-on felül megkapják azt az összeget, 
amit a közterület használatért az utcai árusoktól beszednek. Ez az összeg tavaly kb. 70 E 
Ft volt.

Bíró Sándor: Kevesen vannak az egyesület tagjai, hogyan lehetne motiválni az embereket 
a belépésre?

Forgó János: Hajdu Péter le akart mondani az elnöki tisztségről, mert nem bírja egyedül. 
A tagok nem jelennek meg a gyűléseken és az adminisztrációs feladatok is nagyon megnö-
vekedtek. A hivatal részéről felajánlotta a segítségüket. Nem tudja hol lett elrontva, miért 
nincs több tag. Sajnos nem alakult ki az,  az egészséges mag, ami kellett volna.

Lajtosné Lécz Erzsébet: Bükkszenterzsébeten sincs díjazás, sok rendezvényt csinálnak 
együtt és összetartó kis csapat alakult ki.

Nagy Zoltánné: Ismerteti  a  4.  információs  tábla  alapján a  szociálpolitikában tervezett 
kiadásokat,  mely 1,5 M Ft-tal  kevesebb, mint  az elmúlt  évben. Az életjáradékkal  nem 
tudnak mit kezdeni, a KSH által meghatározott inflációval lett emelve ebben az évben is. 
Az önkormányzat saját hatáskörben adott támogatásai csekély összeget tesznek ki, ez az 
utóbbi évek alatt fokozatosan leépítésre került.

Dr. Jakab Dorottya: Már idén annak figyelembevételével lett tervezve a szociálpolitikai 
rész, hogy jövőre belép a feladatfinanszírozás, ami azt jelenti, hogy az állam csak arra ad 
normatívát,  ami  kötelező  feladat.  Az  életjáradékot  csak  közös  megegyezéssel  lehet 
módosítani.

Forgó János: 6 fő közmunkás a külterületi földutakat fogja rendbe tenni. A nagyobb föld-
tulajdonosokkal egyeztetnek, hogy az utak milyen sorrendben legyenek rendbe téve.

Nagy  Zoltánné: A  költségvetésben  hosszúlejáratú  hitelfelvételként  van  beállítva  az 
útfelújításokra tervezett 2.775 E Ft-os önerő. A játszótér most nem szerepel a beruházások 
között, mert nem tudnak mindent felvállalni.
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Forgó János: Amikorra kijön a játszóteres pályázat, ki fog derülni, hogy nyert-e az utas 
pályázat. Mégis javasolja beépíteni a költségvetésbe a játszótérre az 1.000 E Ft-os önerőt, 
fedezetként pedig megemelni a hosszúlejáratú hitel felvételt ezzel az összeggel.

Dr. Jakab Dorottya: Nagyon meg kell gondolni, hogy egy adott évben mire pályázik az 
Önkormányzat,  mivel  új  jogszabály  vonatkozik  az  önkormányzatok  hitelfelvételére. 
Március  15.-ig  előzetes  adatszolgáltatást  kell  teljesíteni  a  MÁK felé.  Majd  ha  nyer  a 
pályázat  és  konkrétan  fel  kell  venni  a  hitelt,  akkor  megint  a  MÁK  felé  kell  adatot 
szolgáltatni.  Mindkét  körben  a  MÁK  szigorú  ellenőrzést  végez,  majd  továbbítja  az 
anyagot a Kormányhivatalba, onnan a Belügyminisztériumba, s a végső szót a Kormány 
mondja ki. Az erről szóló Kormányrendeletben szigorú, többlépcsős feltételrendszer van, 
amitől eltérni nem lehet. 
 

Nagy Zoltánné: Ettől az évtől a felszíni vízelvezető beruházáshoz 18 évre felvett MFB-s 
hitel tőketörlesztése is megkezdődik, 1.081 E Ft-os éves törlesztő részlettel.  Eddig csak a 
kamatot kellett fizetni, a tőketörlesztésre 2 év türelmi idő volt. 
Az önkormányzatnak határozatban kell elfogadnia az adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségek kimutatását évenkénti bontásban. Meg van határozva, hogy 
az  önkormányzat  milyen  bevételeket  vehet  figyelembe  a  hitelfelvételi  korlát 
kimutatásához, mert csak a figyelembe vehető bevételek 50 %-ig vállalhat kötelezettséget 
hitelfelvételre  hosszútávon.  A  tárgyévi  hosszúlejáratú  hitelfelvétel  a  javaslat  alapján 
3.775 e Ft-ra módosul a játszótérre tervezett önerő miatt.

Bíró  Sándor: A  Pénzügyi  Bizottság  is  részletesen  megtárgyalta  a  költségvetés 
előterjesztését,  és  az  a  véleménye,  hogy a  játszótér  kerüljön  beépítésre  1.000 e  Ft-os 
önerővel,   a  közvilágításra  kerüljön  vissza  az  500  e  Ft  dologi  kiadás,  és  a  recski 
Önkormányzatnak történő pénzátadás ne szerepeljen a költségvetésben.

Forgó János:  Kéri Nagy Zoltánnét,  hogy a javaslatok,  észrevételek alapján következő 
ülésre dolgozza át a költségvetést.

2./ Egyebek

a/ Az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve
Előadó: Dr. Jakab Dorottya körjegyző
Előterjesztés: csatolva.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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1/2012. (II. 09.) önkormányzati határozat

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. Törvény 33. § (1) bekezdése alapján éves összesített  közbeszerzési tervét 
2012. évre vonatkozóan az alábbi tartalommal fogadja el: 

Mátraballa  Községi Önkormányzat
2012. évi közbeszerzési terve

Adatok Ft-ban
  A 

közbeszerzés 
tárgya és 

mennyisége

Megnevezés
Irány-adó 

eljárás 
típus

Irányadó 
eljárásren

d

A közbe-
szerzés 

tervezett 
időpontj

a

Közbeszerzés becsült 
értéke Ft-ban

Szerz
ődés 
kötés 
várha

tó 

Nettó bruttó

I. 
Árubeszerzés  --- --- --- --- --- --- --- 

II. Építési 
beruházás

Településrehabilitáci
ó Mátraballán 

(Kossuth, Kilián, 
Rákóczi és Ságvári 

utak felújítása, Fő úti 
járdafelújítás, 

Könyvtár épületének 
felújítása)

Kbt.83. § (1) 
bekezdése 

szerinti nyílt 
eljárás

nemzeti 
értékhatár 

alatti

2012. IV. 
negyedév

38.838.288 49.324.626
2012.
09 hó

III. 
Szolgáltatás-
megrendelés

---
--- ---

--- ---
---

--- 

IV. Építési 
koncesszió --- --- --- --- --- --- ---

V. 
Szolgáltatási 
koncesszió

--- ---
---

--- ---
---

---

   Határidő: Értelem szerint
   Felelős: Polgármester, Körjegyző.

b/ Az Önkormányzat vagyonpolitikai irányelveinek meghatározása
Előadó: Dr. Jakab Dorottya körjegyző
Előterjesztés: csatolva.

Dr. Jakab Dorottya: Új jogszabály alapján minden települési önkormányzatnak közép 
és  hosszú távú vagyongazdálkodási  tervet  kell  készítenie.  Ehhez szükséges  a  csatolt 
előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslat  elfogadása.  A  2012.  évi  májusi  ülésre 
beterjesztésre  fog  kerülni  ezen  határozat  alapján  a  közép-  és  hosszú  távú 
vagyongazdálkodási terv.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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2/2012. (II. 09.) önkormányzati határozat

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyonpolitikai irányelveiről 
szóló előterjesztést megtárgyalta és jelen határozatával elfogadja. Mátraballa Községi 
Önkormányzat vagyonpolitikai irányelveit az alábbiak szerint határozza meg: 
Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának alapelvei:
1.) Az  önkormányzati  vagyonnal  –  mint  nemzeti  vagyonnal  –  felelős  módon, 
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
2.) A  vagyongazdálkodás  feladata  az  Önkormányzat  teherbíró  képességéhez 
igazodó,  elsődlegesen  a  közfeladatok  ellátásához  és  a  mindenkori  társadalmi 
szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és 
költségtakarékos  működtetése,  értékének  megőrzése,  állagának  védelme,  értéknövelő 
használata,  hasznosítása,  gyarapítása,  továbbá  a  feleslegessé  váló  vagyontárgyak 
elidegenítése.
3.) A  vagyongazdálkodás  helyi  jogi  szabályozását  az  Önkormányzat 
vagyonrendelete és az éves költségvetési rendeletek tartalmazzák. 
4.) A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a Képviselőtestület rendelkezik. A 
tulajdonosi  jogok  gyakorlása  át  nem  ruházható  képviselőtestületi  hatáskör  törvény 
erejénél  fogva.  A  vagyongazdálkodási  feladatok  irányítója  a  Képviselőtestület, 
végrehajtók a Körjegyzőségi Hivatal és az intézmények.
5.) A vagyon hasznosítása és működtetése tekintetében:
- törzsvagyon: kötelező feladat ellátását szolgálja
a) forgalomképtelen vagyon: helyi közutak és műtárgyaik, terek, parkok, patakok, 
stb.  Ezt  törvény  határozza  meg,  hogy  mi  minősül  kizárólagos  önkormányzati 
tulajdonban álló vagyonnak.
b) korlátozottan  forgalomképes  vagyon:  amit  az  önkormányzat 
vagyonrendeletében ennek nyilvánít.
- üzleti  vagyon:  forgalomképes  vagyon.  Vagyonrendelet  tételesen  felsorolja,  melyek 
azok a vagyontárgyak, melyek üzleti vagyonnak számítanak.
6.) A  kizárólagos  önkormányzati  tulajdonban  lévő  vagyon  (forgalomképtelen 
vagyon) – a törvényben meghatározott feladatátadás kivételével – nem idegeníthető el, 
nem terhelhető meg.
7.) Vagyonkezelő szervek a Körjegyzőségi Hivatal és az intézmények. 
8.) Az  önkormányzati  vagyon  ingyenesen  –  képviselőtestületi  döntéssel  – 
kizárólag  közfeladat  ellátása  céljából  adható  használatba,  a  feladat  ellátásához 
szükséges mértékben. 
9.) Az Önkormányzat vagyonrendeletében meg kell határozni – törvényi előírások 
figyelembevételével  –  azt  az  értékhatárt,  mely  felett  a  vagyon  tulajdonjogának 
átruházása csak versenyeztetés útján lehetséges. 
10.) Az Önkormányzatnak a  nemzeti  vagyonról  szóló törvény alapján  közép-  és 
hosszú távú vagyongazdálkodási tervet kell készítenie. 
11.)  Az önkormányzati vagyonfejlesztés céljait a képviselő-testületi koncepcióban 
és az éves költségvetési rendeletekben kell meghatározni.
12.)  Az Önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a 
hosszú távú működési stabilitás biztosítása érdekében. 
13.)  Az alapelveket a vagyonrendelet alkalmazásakor, valamint a közép- és hosszú 
távú vagyongazdálkodási tervben érvényre kell juttatni.
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Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: 
A  nemzeti  vagyon  alapvető  rendeltetése  a  közfeladat  ellátásának  biztosítása.  Az 
önkormányzati  vagyon  hasznosításának  célja  a  kötelező  és  önként  vállalt  feladatok 
hatékony és eredményes ellátása.
A vagyon hasznosításának formái:
- a  vagyon  elidegenítése:  a  rendelkezésre  álló  szabad  vagyon  értékesítését  forgalmi 
értékbecsléssel  megalapozva,  nyilvános  pályázati  kiírás  alapján,  a  vagyonrendelet 
előírásai szerint kell lefolytatni. A vagyon értékesítéséből származó bevétel elsősorban 
fejlesztési kiadások, fejlesztési hitelek törlesztésének fedezetéül szolgáljon. 
- használatba,  illetőleg  bérletbe adás  útján történő hasznosítás:  a  lakás  és  nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek hasznosítása elsősorban bérleti szerződés keretében tehető 
meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél 
rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban. 
- vállalkozási  tevékenység folytatásával  történő vagyonhasznosítás:  az önkormányzati 
vállalkozás az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. 

Vagyonkezelési elvek:
Az  Önkormányzat  támogatja  a  költségtakarékos  működtetéshez  szükséges 
beruházásokat, ráfordításokat. 
Az  Önkormányzat  az  energiaracionalizálással  összefüggő  pályázatokat  prioritásként 
kezeli. 
A  Képviselőtestület  felkéri  a  körjegyzőt,  hogy  a  vagyonpolitikai  irányelvek 
felülvizsgálatáról szükség szerint, de legalább évente egyszer, a jövő évre vonatkozó 
költségvetési koncepció előkészítésével egyidejűleg gondoskodjon.
A Képviselőtestület  felkéri  a polgármestert,  hogy a 2012. májusi ülésre készítse el a 
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet.
A  Képviselőtestület  felkéri  a  körjegyzőt,  hogy  az  Önkormányzat  vagyonrendeletét 
átfogóan vizsgálja felül és a szükséges módosításokat tartalmazó rendelet-tervezeteket 
szintén a 2012. májusi ülésre terjessze be. 

Határidő: Értelem szerint.
Felelős: polgármester és körjegyző.

c/ ÉMOP 3.1.3-11 pályázat
Előadó: Forgó János polgármester
              Dr. Jakab Dorottya körjegyző
Előterjesztés: csatolva.

Kérdés, hozzászólós nem volt.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

3/2012. (II. 09.) önkormányzati határozat

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 16-án benyújtott 
ÉMOP 3.1.3-11 számú pályázattal (út-, járda- és  a kapcsolódó csapadékvíz elvezetés, 
valamint épület-felújításra) kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:
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Projekt címe: Településrehabilitáció Mátraballán
Projekt megvalósítási helyszíneinek pontos címe: 

Mátraballa, Fő út
Mátraballa, Petőfi S. u. 5.
Mátraballa, Kilián utca
Mátraballa, Kossuth utca és Jókai utca
Mátraballa, Ságvári utca
Mátraballa, Rákóczi utca

Projekt megvalósítási helyszíneinek helyrajzi számai: 
Fő út 363/1, 66/4, 363/3, 66/1, 421/1, 421/3, 421/4, 490/3, 490/4, 490/5, 490/6, 696, 
490/7, 390
Petőfi Sándor utca 5. 366
Kilián utca 614
Kossuth és Jókai utca 654
Ságvári utca 524
Rákóczi utca 135/1 és 135/2
Pályázati konstrukció száma és megnevezése: ÉMOP-3.1.3-11, 

Észak-magyarországi operatív program 
Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére

Projekt összes költsége (részletes költségbecslési táblával) és a projektnek a támogatás 
szempontjából elszámolható költségek, tevékenységek a pályázattal megegyezően:

Projekt 
előkészíté

s

Projekt 
menedzsme

nt

Műszaki 
ellenőrzés

Nyilvános-
ság 

biztosítása

Könyv-
vizsgálat

Építés 
(felújítás, 
bővítés, 

átalakítás)

Összesen

12. Ingatlanok és 
vagyoni értékű 
jogok

1637800 1092200 49324626 52054626

123. Épületek, 
épületrészek, 
tulajdoni hányadok

150000 236220 10709347 11095567

124. Egyéb 
építmények

1487800 855980 38615279 40959059

52. Igénybe vett 
szolgáltatások 
költségei

1587500 1092200 495300 273050 3448050

524.Hirdetés, reklám, 
propaganda költségek

495300 495300

529. Egyéb igénybe 
vett szolgáltatások 
költségei

1587500 1092200 273050 2952750

Összesen 3225300 1092200 1092200 495300 273300 49324626 55502676

         A projekt forrásösszetétele a pályázattal megegyezően:
Saját forrás 2775134

1. A támogatást igénylő hozzájárulása 2775134
2. Partnerek hozzájárulása 0
3. Bankhitel 0
4. Egyéb, saját forrást kiegészítő támogatás 0

Egyéb támogatás 0
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 52727542

Összesen: 55502676
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A pályázat  benyújtásakor  a  ROP forrásból  származó,  jelen pályázatban  megigényelt 
támogatás összege a pályázattal megegyezően 52.727.542.- Ft, azaz Ötvenkettőmillió–
hétszázhuszonhétezer–ötszáznegyvenkettő forint.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges önerőt, a 2.775.134.- 
Ft-ot,  azaz  Kettőmillió–hétszázhetvenötezer-egyszázharmincnégy  forintot  az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetésében biztosítja, illetőleg elkülöníti. 

        Határidő: Értelem szerint.
        Felelős: Polgármester, Körjegyző.

d/ Bíró Sándor: A biogázüzem megvalósítása hol tart?

Forgó János: Pályáztatás alatt van, még nagyon képlékeny az egész. A komposztáló és 
a pellet gyártó üzem 1,5 milliárdos beruházás. 20 – 25 ember foglalkoztatását jelentené. 
Egy teljesen zárt rendszer lenne. Egerben az EVAT akar ilyet csinálni a Csebokszári 
Lakótelep  közepén.  Az  alapanyagot  (szalma,  széna,  szőlővenyige)  Mátraballa 
környékéről biztosítanák.

Bíró Sándor: A másik ilyen üzemre is azt mondták, hogy ártalmatlan.

Dudás Róbert: Azt  mondják  olyan  szűrőberendezés  lesz benne,  ami  nem enged ki 
semmit. 

Lajtosné Lécz Erzsébet: Véleménye szerint a pályázat miatt sokkal szigorúbb lesz az 
ellenőrzés.

Forgó János: Következő ülésre meghívja Nyerges urat, hogy pontos tájékoztatást adjon 
a készülő üzem helyzetéről.
Több napirend és hozzászólás nem volt, az ülést bezárja.

K. m. f.

    Forgó    János                                                                            Dr. Jakab Dorottya
    polgármester                                                                                      körjegyző

Lajtosné Lécz Erzsébet
jkv. hit.

Forgó Zsolt
jkv. hit.
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