
   JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 16-án 
17 órai kezdettel tartott ülésén.

Határozat száma Tárgy

19/2012. (X. 16.) Járások kialakításával kapcsolatos megállapodás elfogadása

20/2012. (X. 16.) Iskola működtetésének átadásáról döntés 2013. január 01.-től

21/2012. (X. 16.) Közbeszerzési szabályzat elfogadása

22/2012. (X. 16.) ÉMOP-3.1.3-11-2012-0135.sz. pályázat megvalósítása érdekében 
döntések meghozatala

23/2012. (X. 16.) Döntés alapítványi támogatás felhasználásáról

24/2012. (X. 16.) Játszótér kialakítására LEADER-es pályázat benyújtása

25/2012. (X. 16.) Hitel felvétele

Rendelet száma Tárgy

----- -----



- 96 -

VII.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 16.-án
               17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal polgármesteri irodája.

Jelen vannak: Forgó János polgármester,
Lajtosné Lécz Erzsébet alpolgármester,
Bíró Sándor képviselő,
Dudás Róbert képviselő,
Forgó Zsolt képviselő,
Dr. Jakab Dorottya körjegyző,

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

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Bíró Sándor és Forgó Zsolt képviselőket.

Indítványára a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, az érintettek tartózkodása mellett 
jegyzőkönyv-hitelesítőnek Bíró Sándor és Forgó Zsolt képviselőket kijelölte.

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

1./ Járások kialakítása kapcsán megkötendő megállapodás elfogadása
Előadó: Forgó János polgármester
              Dr. Jakab Dorottya körjegyző
Előterjesztés: csatolva.

Forgó  János: A  megállapodás  egy  törvényi  egységesített  szöveg,  melyet  javasol 
elfogadni.

Dr.  Jakab  Dorottya: A  megállapodás  első  6  oldala  törvényi  kötelező  szöveg.  Az 
Önkormányzat mozgástere abban van, hogy az előzetes tárgyalások alapján mit ad át a 
járásnak.  Mátraballa  egy fő  ügyintézőt  (igazgatási  előadót)  és  egy számítógépet  ad  át 
monitorral.  Ezenkívül  a  leendő járási  ügysegéd  részére  biztosítja  a  jelenleg  igazgatási 
irodát  itt  a  hivatalban.  A járás  központja  Pétervására  lesz,  Recsken  kirendeltsége  fog 
működni.
Kéri a képviselőket, hogy a megállapodás tervezetet fogadják el.

Forgó Zsolt: Mit jelent az ügysegéd?

Dr. Jakab Dorottya: A járási ügysegéd meghatározott napokon lesz jelen a településen a 
részére biztosított irodában és a járásnak átadott ügyeket helyben fogja intézni.
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Forgó  János: Egy  főt  adnak  át  és  remélhetőleg  hetente  1  napon  visszajár.  Ugyanis 
valószínű, hogy olyan személy lesz a járási ügysegéd, aki helyismerettel rendelkezik.

Dr.  Jakab  Dorottya: A  közös  hivatal  létszámát  illetően  a  jövő  évi  költségvetési 
törvényjavaslatban szerepel, hogy az állam mekkora létszámot finanszíroz le. Számítások 
alapján ez a jelenlegi körjegyzőség esetében 11 fő, melybe beletartozik a körjegyző és a 
január 01.-től kötelező aljegyző is. 

Bíró Sándor: Mátraballát 1 fő és 1 számítógép átadásában, valamint 15 m²-es helyiség 
biztosításában  érinti  a  járások  kialakítása,  de  ha  komolyabb  dologról  lenne  szó  nem 
lehetne  ilyen  könnyedén  átlépni  rajta.  Ez  a  megállapodás  mindenkinek jó,  csak annak 
nem, aki átadja.

Forgó  János: Ha  valamelyik  önkormányzat  nem  írja  alá  a  megállapodást,  akkor  a 
Kormánymegbízott  törvény erejénél fogva döntést  hoz, ami január 1-től automatikusan 
életbe lép.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

19/2012. (X. 16.) önkormányzati határozat

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  a  2013.  január  01.-től  kialakításra  kerülő 
járások,  illetve  járási  hivatalok  felállításához 
kapcsolódó  megállapodás  és  mellékleteinek,  az 
ügysegédi  megállapodásnak,  valamint  a  teljességi 
nyilatkozatnak  a  tervezetét  az előterjesztés  szerinti 
változatlan tartalommal elfogadja.
Egyidejűleg  a  Képviselő-testület  felhatalmazza 
Forgó  János  polgármestert  a  megállapodás  és 
mellékleteinek,  az  ügysegédi  megállapodásnak, 
valamint  a teljességi nyilatkozatnak az aláírására a 
járások  kialakításáról,  valamint  egyes  ezzel  össze-
függő  törvények  módosításáról  szóló  2012.  évi 
XCIII. törvény 2. § (2) bekezdése, valamint a járási 
(fővárosi  kerületi)  hivatalokról  szóló  218/2012. 
(VIII. 13.) Kormányrendelet 11. §-a alapján.

  Felelős: Polgármester, Körjegyző
  Határidő: A megállapodások és kapcsolódó nyilat-
                   kozatok aláírására 2012. október 31.
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2./ Általános iskola működésével kapcsolatos végleges döntés meghozatala
Előadó: Forgó János polgármester
              Dr. Jakab Dorottya körjegyző

Forgó János: Szeptemberben a Képviselő-testület tett egy nem végleges szándéknyilatko-
zatot az iskola átadásával kapcsolatban, amit október végéig véglegesíteni kell. Azóta a 
változás,  hogy  nem minden  év  májusában  lehet  felülbírálni  a  döntést,  hanem a  most 
meghozott döntést 2015-ig nem lehet megváltoztatni, valamint bizonyítani kell, hogy fenn 
tudják  tartani  saját  forrásból  az  intézményt.  Azon  az  értekezleten  is,  amin  az 
alpolgármester  asszony  vett  részt,  megmondták,  hogy  amelyik  önkormányzat  jelenleg 
ÖNHIKI-s, az nem tudja megtartani működtetésben az iskoláját. 
Ezért felelősséggel csak úgy tudnak dönteni, ha átadják az iskolát az államnak. Ellenkező 
esetben  felelőtlen  döntést  hoznának,  mert  nincs  meg  az  anyagi  háttér  a  működtetés 
biztosításához.
Dr. Ballagó Zoltán, a Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának a vezetője a 
legutóbbi  közös képviselő-testületi  ülésen elmondta,  hogy ha van legalább 8 gyermek, 
akkor  helyben  kötelező  megszervezni  az  alsó  tagozatot.  Ez  Mátraballán  nem  lesz 
probléma. 

Dudás Róbert: Nem érti, hogy mire volt jó ez a két határidő. Ha októberben megmondták 
mit kell dönteni, akkor szeptemberben miért csinálták a felmérést?
Fontosnak tartaná,  hogy az  oktatás  továbbra  is  ilyen  családias  környezetben  maradjon 
meg, ne vonják össze a gyerekeket.

Bíró Sándor: Ez a döntés nem jelenti azt, hogy Mátraballán bezárják az iskolát. A szülői 
értekezleten javasolja nyomatékosítani a szülőkkel, hogy az oktatás továbbra is helyben és 
ugyanilyen összetételben történik.

Dudás Róbert: Igen szavazatával nem tudja támogatni ezt a döntést.

A Képviselő-testület  3  igen  szavazattal  2  tartózkodás  mellett  a  következő  határozatot 
hozta:

20/2012. (X. 16.) önkormányzati határozat

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete „A nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi 
CXC.  törvény  74.  §  (5)  bekezdése  alapján, 
figyelemmel  a  97.  §  (24)  bekezdésében  foglalt 
rendelkezésekre, úgy dönt, hogy a 3247 Mátraballa, 
Iskola u. 2. szám alatt  lévő köznevelési  intézmény 
(iskola)  feladatainak  ellátását  szolgáló  ingó-  és 
ingatlanvagyon 76. § - a szerint működtetéséről való 
gondoskodást  2013.  január  01.-től  kezdődően nem 
vállalja.
Indokolás
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A működtetés keretében Mátraballa Községi Önkor-
mányzat saját forrásai terhére nem lesz képes bizto-
sítani  a  köznevelési  feladat  ellátásához  szükséges 
tárgyi  feltételeket,  továbbá az ingó és ingatlan va-
gyon működtetésével összefüggő személyi feltétele-
ket, mivel a működtetéssel járó kötelezettségek telje-
sítéséhez szükséges gazdasági és jövedelemtermelő 
képességgel nem rendelkezik. 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és 
a  körjegyzőt  a  fenti  döntés  alapján  szükséges  és 
megkötendő köznevelési szerződés aláírására.
   
   Felelős: Polgármester és Körjegyző.
    Határidő: Jelen döntésről a Heves Megyei 
                    Kormányhivatal Oktatási Főosztályának 
                    értesítésére 2012. november 30.

3./ Az ÉMOP 3.1.3-11-2012-0135. azonosító számú út, járda, könyvtár felújítása pályá-
zat  kapcsán  a  szükséges  döntések  meghozatala:  a  Bíráló  Bizottság  tagjainak 
megválasztása,  egyben  a  Közbeszerzési  Szabályzat  elfogadása;  az  Ajánlattételi 
Felhívás és az Ajánlattételi Dokumentáció elfogadása; az építési műszaki ellenőrzés 
feladatra 3 cég megkeresése ajánlattétel céljából; a könyvtár épület felújítása építési 
beruházás  kivitelezésére  3  cég  megkeresése  ajánlattétel  céljából;  az  út-  és 
járdafelújítás építési beruházás kivitelezésére 3 cég meghívása ajánlattétel céljából.
Előadó: Forgó János polgármester
              Dr. Jakab Dorottya körjegyző
Előterjesztés: csatolva.

Dr.  Jakab Dorottya: Az ÉMOP-3.1.3-11-2012-0135.  azonosító  számú  önkormányzati 
pályázat kapcsán új Közbeszerzési Szabályzat elfogadására van szükség, mivel a jelenleg 
hatályos  szabályzat  elfogadása  óta  a  közbeszerzési  jogszabályokban  olyan  jelentős 
változások  történtek,  ami  indokolja  egy  új  szabályzat  elfogadását.  Az  Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzata ugyanis nem lehet ellentétes a jogszabályokkal. 
Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció mindösszesen 73 oldal terjedelmű anyag. 

Dudás  Róbert:  Ha  máskor  ilyen  nagyobb  terjedelmű  anyag  lesz,  e-mail-ban  kéri  a 
képviselőknek megküldeni.

Dr. Jakab Dorottya: Rendben,  ezért  a jegyzőkönyvvezető kolléganő be fogja kérni  a 
képviselőktől az e-mail címeiket. 

Forgó János: A Bíráló Bizottság elnökének a mindenkori körjegyzőt javasolja.
Fentiek  alapján  javasolja  elfogadni  az  Önkormányzat  új  közbeszerzési  szabályzatát, 
valamint  az  ÉMOP-3.1.3-11-2012-0135.  pályázati  azonosító  számú  önkormányzati 
projektben  szereplő  út-  és  járdafelújításhoz  kapcsolódó  Ajánlattételi  Felhívást  és 
Ajánlattételi Dokumentációt.
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Szükséges a műszaki ellenőr kiválasztása, ezért javasolja, hogy az alábbi 3 cégtől kérjenek 
árajánlatot a műszaki ellenőri feladatok ellátására: 
- Bástya Építész Kft. (3300 Eger, Bajcsy – Zsilinszky út 5-7. II/9.
- OSZTRAKON Kft. (3246 Mátraderecske, Rákóczi út 10.)
- Heves Megyei  Területfejlesztési  Ügynökség Közhasznú Nonprofit  Kft.  (3300 Eger, 

Kossuth u. 9.)
A  projektmenedzserrel  és  a  NORDÁ-val  történt  egyeztetést  követően  megállapításra 
került, hogy a könyvtár épületének felújítása nem tartozik a közbeszerzés hatálya alá, így 
ebben  az  esetben  nem kell  közbeszerzési  eljárást  lefolytatni,  elég  3  cégtől  árajánlatot 
kérni.  Mivel  a  jelen  építési  beruházás  nettó  összköltsége  8.299.761.-  Ft.  Azonban  – 
akárcsak a műszaki ellenőr kiválasztása során - itt is kellő alapossággal és körültekintéssel 
kell  eljárni,  hogy  olyan  cégektől  kérjünk  ajánlatot  a  kivitelezésre,  akik  megfelelő 
referenciával  és  kellő  műszaki-szakmai  háttérrel  rendelkeznek  az  ilyen  típusú  építési 
beruházásoknál.  Ezért  javasolja  a  Képviselőtestületnek,  hogy  a  „könyvtár  épület 
felújítása” építési beruházás kivitelezésére az alábbi cégektől kérjenek árajánlatot: 
- Raszter Kft. (3300 Eger, Telekessy u. 10.);
- Reel – Pen Kft. (3671 Borsodnádasd, Rákóczi út 35.);
- BAFAG Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3250 Pétervására, Rózsa út 12.). 
A projekt út- és járdafelújításra vonatkozó része viszont már a közbeszerzés hatálya alá 
tartozik,  mivel  az  összköltsége  meghaladja  a  közbeszerzési  értékhatárt,  a  nettó 
15.000.000.- Ft-ot. Ennél az építési beruházásnál a nettó összköltség 30.133.604.- Ft. A 
közbeszerzésekről  szóló  2011.  évi  CVIII.  törvény  122.  §  (7)  bekezdésének  a)  pontja 
alapján ún. hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatására kell hogy 
sor kerüljön. Itt is 3 céget kell kiválasztani, akiket – közbeszerzési szóhasználattal élve – 
meg kell  hívni,  hogy tegye  meg árajánlatát.  Itt  is  ugyanúgy kellő  körültekintéssel  kell 
eljárni a 3 cég kiválasztásakor, ráadásul a közbeszerzési szabályok miatt az Ajánlattételi 
Felhívásban és az Ajánlattételi Dokumentációban szereplő komoly feltételeknek is meg 
kell felelniük.  Mindezeket figyelembe véve alapos és körültekintő utánajárást követően 
javasolja,  hogy  az  alábbi  3  céget  hívják  meg  közbeszerzés  keretében  az  „út-  és 
járdafelújítás építési beruházás” kivitelezésére vonatkozó ajánlattételre:
- Horuczi 97 Kft. (3334 Szajla, Kertész út 25.);
- Master Ride Kft. (3373 Besenyőtelek, Dózsa Gy. út 711 hrsz.);
- HE-DO Kft. (3261 Pálosvörösmart, Hagyóka u. 1.).
Javasolja továbbá, hogy az Ajánlattételi Felhívásba és az Ajánlattételi Dokumentációba 
kerüljön belefogalmazásra,  hogy az ajánlattevőktől  referenciaként  építési  beruházásokat 
kérjenek. Illetve kéri a Képviselőtestület döntését arról, hogy a közbeszerzéssel megbízott 
cég a fentiek alapján a közbeszerzési eljárást megindíthatja.

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatokat hozta:

21/2012. (X. 16.) önkormányzati határozat

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  az  előterjesztés  szerinti  változatlan 
tartalommal  elfogadja  az  Önkormányzat  új 
közbeszerzési szabályzatát.
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Egyidejűleg  a  32/2007.  (XI.  28.)  határozattal 
elfogadott Közbeszerzési Szabályzatot 2012. október 
16. napjától kezdődően hatályon kívül helyezi. 

      Felelős: Polgármester és Körjegyző.
      Határidő: Értelem szerint. 

22/2012. (X.16.) önkormányzati határozat

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  az  ÉMOP-3.1.3-11-2012-0135.  pályázati 
azonosító  számú  projektje  sikeres  megvalósítása 
érdekében az alábbi döntéseket hozza:
1.) A Képviselő-testület az Ajánlattételi Felhívást és 
az  Ajánlattételi  Dokumentációt  az  előterjesztés 
szerinti változatlan tartalommal elfogadja.
Határidő: értelem szerint.
Felelős: polgármester és körjegyző.
2.)   Mátraballa  Községi  Önkormányzat 
Képviselőtestülete  a  műszaki  ellenőri  feladatok 
ellátására az alábbi 3 cégtől kér árajánlatot: 

- Bástya Építész Kft. (3300 Eger, Bajcsy – Zsilinszky 
út 5-7. II/9.

- OSZTRAKON Kft.  (3246 Mátraderecske,  Rákóczi 
út 10.)

- Heves  Megyei  Területfejlesztési  Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit  Kft.  (3300 Eger,  Kossuth  u. 
9.)
Határidő  az  ajánlatkérő  levelek  kiküldésére:  2012. 
november 19.
Felelős: polgármester és körjegyző.
3.)  Mátraballa  Községi  Önkormányzat 
Képviselőtestülete  a  „könyvtár  épület  felújítása” 
építési  beruházás  kivitelezésére  az  alábbi  3  cégtől 
kér árajánlatot:

- Raszter Kft. (3300 Eger, Telekessy u. 10.);
- Reel  –  Pen  Kft.  (3671  Borsodnádasd,  Rákóczi  út 

35.);
- BAFAG Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

(3250 Pétervására, Rózsa út 12.). 
Határidő  az  ajánlatkérő  levelek  kiküldésére:  2012. 
november 19.
Felelős: polgármester és körjegyző.
4.)  Mátraballa  Községi  Önkormányzat 
Képviselőtestülete  az  „út-  és  járdafelújítás”  építési 
beruházás  kivitelezésére  az  alábbi  3  cégtől  kér 
árajánlatot:
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- Horuczi 97 Kft. (3334 Szajla, Kertész út 25.);
- Master Ride Kft. (3373 Besenyőtelek, Dózsa Gy. út 

711 hrsz.);
- HE-DO Kft. (3261 Pálosvörösmart, Hagyóka u. 1.).

A  Képviselőtestület  továbbá  úgy  dönt,  hogy  az 
Ajánlattételi  Felhívásba  és  az  Ajánlattételi 
Dokumentációba  kerüljön  bele,  miszerint  az 
ajánlattevőktől  referenciaként  építési  beruházásokat 
kérjenek.
Továbbá  a  Képviselőtestület  úgy  dönt,  hogy  a 
közbeszerzési  eljárás  lebonyolításával  megbízott 
Heves  Megyei  Területfejlesztési  Ügynökség 
Közhasznú  Nonprofit  Kft.  a  közbeszerzési  eljárást 
megindíthatja.
Határidő: Értelem szerint.
Felelős: Polgármester és Körjegyző.

4./ Alapítvány megszűnése miatt kapott támogatás felosztásáról döntés
Előadó: Forgó János polgármester
Előterjesztés: csatolva.

Forgó  János: A  Gyermek-,  Szociális-,  Kulturális-  és  Sport  Intézményeket  Támogató 
Alapítvány (3263 Domoszló, Deák tér 6.) levélben tájékoztatta többek között Mátraballa 
Önkormányzatát is, hogy 200.000.- Ft összegű támogatást nyújt, melyet a levelében jelzett 
célokra lehet fordítani. Kérése a képviselők felé, hogy ezt az összeget az óvoda kapja meg. 
Ezt  azért  kéri,  mert  a  saját  a  mátraballai  közalapítványi  pénzből  az  óvoda  mindig 
kevesebbet kap, mint az iskola. A kapott összeg olyan nagyságú, melyből a kinti játékok 
felújítását, és egy részének cseréjét is meg lehetne csináltatni. 
Kéri a képviselőket, támogassák javaslatát.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

23/2012. (X. 16.) önkormányzati határozat

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  a  Gyermek-,  Szociális-, 
Kulturális  és  Sport  Intézményeket  Támogató 
Alapítvány (3263 Domoszló,  Deák tér  6.)  által  az 
Önkormányzatnak  juttatott  200.000.-  Ft,azaz 
Kettőszázezer  forint  összegű  támogatást  az  Óvoda 
udvarán lévő játékok felújítására, illetve egy részük 
cseréjére használja fel.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  körjegyzőt, 
hogy  a  jelen  döntésről  az  Alapítványt  a  levélben 
megjelölt címen értesítse.

    Felelős: körjegyző.
    Határidő: 2012. november 30.
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5./ Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás I. féléves költségvetésének jóváhagyása
Előadó: Forgó János polgármester
Előterjesztés: csatolva.

Forgó János: Az anyagot tájékoztató jelleggel küldték ki, mert korábban kérte a testület, 
hogy a hulladékgazdálkodási társulással kapcsolatban folyamatosan legyenek tájékoztatva.
Bejelenti, hogy a szeméttelep rekultivációja kb. egy hete megkezdődött. Felkeresték egy 
bemutatkozó látogatásra, a szeméttelep kulcsát átvették, de különösebb információt nem 
közöltek vele (meddig tart, mikorra fejezik be).

Bíró Sándor: A család évi díjtétele 8.423 Ft, ez mit jelent?

Dr. Jakab Dorottya: Ez az összeg a kommunális hulladék ártalmatlanítási díját jelenti 
egy 2,5 fős családra számítva. Ehhez jön még a szállítási díj, melyet a PEVIK Kft. fog 
közölni és a kettő együtt adja ki a háztartás által fizetendő szemétszállítás díját.
Egyben kéri,  hogy a Társulat  által  kért  határozati  javaslatot  most  még ne fogadják el, 
hanem majd a novemberi ülésen térjenek rá vissza

Bíró Sándor: Az emelkedést soknak tartja, engedményt javasol kérni.

Forgó János: Javasolja  erre  a  témára  decemberben visszatérni,  amikor  már  konkrétan 
ismerik  a  javasolt  szemétszállítási  díjat  és  a  2013.  január  01.-től  hatályos 
hulladékgazdálkodási jogszabályokat. 

6./ Egyebek

a/ Forgó János: Október 15-vel megnyílt a játszótéri LEADER-es pályázati lehetőség. 
A 20 település mindösszesen 104 M Ft-ra pályázhat. Ha csak játszótérre nyújtják be, 
akkor 5 M Ft-ot lehet, ha köztérrel kibővítetten adják be, akkor ennél többet is lehet 
nyerni a 95 %-os támogatottságú pályázatból. Ha a játszótérre kerékpáros oktatópályát 
is építenének, az már belefér a köztér fogalmába. A tőle telhetőt meg fogja tenni, hogy 
nyerjenek a pályázaton.
Várja a képviselők véleményét.

Bíró Sándor: A pályázat utófinanszírozott, ezért nem tudja, hogy fel merjék-e vállalni, 
vagy osszák meg és csak az 5 M Ft-ra pályázzanak.

Forgó  János: Ezt  is  meg  lehet  csinálni,  de  elgondolkodott  már  azon  is,  hogy  ha 
megbíznának egy vállalkozót, csináljon fa játékokat, tizedéből kijönnének. Egy táblára 
kiírnák,  hogy  a  játszóteret  mindenki  csak  saját  felelősségére,  szülői  felügyelettel 
használhatja, akkor az Önkormányzat le lenne védve, látott már máshol is ilyent.
Javaslata az, hogy azért ne vessék el a pályázat lehetőségét.

A  Képviselő-testület  3  igen  szavazattal  2  tartózkodás  mellett  az  alábbi  határozatot 
hozta:
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24/2012. (X. 16.) önkormányzati határozat

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az „Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési  Alapból  a  falumegújításra  és 
fejlesztésre  LEADER  Helyi  Akciócsoportok 
közreműködésével  2012-től  igénybe  vehető 
támogatások részletes feltételeiről” szóló 102/2012. 
(X.01.)  VM  rendelettel  meghirdetett  pályázaton  a 
Polgármesteri  Hivatal mögött  kialakítandó játszótér 
kialakítása céljából indulni kíván. 
A Képviselő-testület  felhatalmazza a Polgármestert 
és a Körjegyzőt, hogy a pályázat határidőben történő 
elkészítéséről gondoskodjanak.

   Felelős: Polgármester és Körjegyző.
   Határidő: 2012. nov. 15. a pályázat benyújtására.

b/ Forgó János: A 3 út, a járda és a könyvtár épületének felújítása megnyert 50 M Ft-os  
    pályázat önerejére, mivel más forrásból biztosítani nem tudják, hitelt kell felvenni.

Megkéri Nagy Zoltánné gazdálkodási előadót, hogy ismertesse a hitelfelvétel lehetősé-
geit.

Nagy Zoltánné: A beruházásra  2012-ben kifizetett  összeg kb.  1,5  M Ft-ot  tesz  ki, 
melyet  a  működési  kiadások terhére  tudtak  csak megtenni.  Továbbá a beruházásnak 
vannak  utófinanszírozott  részei,  melyet  meg  kell  előlegezniük,  ami  ebben az  évben 
további 1,5 M Ft kifizetését jelenti. Az MFB-s hitel kedvezőbb kamatozású lenne, de 
sajnos csak csepegtetve a kifizetett számlák után lehet lehívni és csak az önerő erejéig 
lehet igénybe venni. Ezért az a javaslata, hogy rövid lejáratú beruházás megelőlegező 
hitelt  kellene  felvenni  3  M  Ft  értékben.  Jövőre  pedig  felvennék  a  kedvezőbb 
kamatozású MFB-s hitelt, ami hosszú lejáratú és ebből visszafizetnék a rövid lejáratú 
hitelt. 

Bíró Sándor: Nem tartja jó ötletnek hitelből hitelt törleszteni.

Forgó János:  Kész csoda, hogy az utóbbi időben ezeket a beruházásokat meg tudták 
valósítani a költségvetésből.

Bíró  Sándor: A  beruházások  egy  részét  lakossági  támogatással  valósították  meg. 
Nagybátonyban a fundamentás szerződések lejártakor a megtakarításból egy bizonyos 
összeget visszaosztottak a lakosságnak. Itt nem lett  visszaosztva semmi. Továbbra is 
kitart amellett, hogy hitelből hitelt fizetni nem tartja jó ötletnek.

Forgó János: A 3. kifizetési  kérelemmel lehívott  támogatás kiutalásának elhúzódása 
miatt  kifizetett  kamat  elvitte,  amit  a  lakosságnak  vissza  lehetett  volna  osztani.  A 
mostani utas pályázat önerejére mindenképpen fel kell venni a hitelt. Ha ezt nem teszik 
meg, akkor vissza kell mondani az elnyert pályázati támogatást. S amit az eddig ezzel 
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kapcsolatban  az Önkormányzat  kifizetett  (pályázat  írás,  funkció analízis,  út  és  járda 
tervek), annak a nagy részét elveszítené. 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

25/2012. (X. 16.) önkormányzati határozat

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  a  „Településrehabilitáció  Mátraballán” 
elnevezésű  Európai  Uniós  beruházása  (pályázati 
azonosító  jel:  ÉMOP-3.1.3-11-2012-0135)  meg-
valósítása  kapcsán  úgy  dönt,  hogy   a  Gyöngyös-
Mátra  Takarékszövetkezettől   (3200  Gyöngyös, 
Magyar  út  1.)  támogatás  -   megelőlegező,  éven 
belüli  rövid  lejáratú  hitelt  vesz  fel  az  önerő 
biztosítása  és  az  utófinanszírozott  tételek 
megelőlegezése céljából.
A hitel összege:  3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió 
forint.
A hitel futamideje:  2013. szeptember 30.
Fedezete:  a  futamidő  alatti,  költségvetésében 
szereplő saját  bevétele.  Amennyiben az EU Önerő 
Alapból  önerő  támogatást  kap  az  Önkormányzat, 
akkor az az összeg is a megelőlegező hitel fedezetét 
fogja képezni.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a hitelt és járulékait 
a futamidő leteltével visszafizeti, valamint betervezi 
a futamidő alatti költségvetésébe.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a hitelkérelem benyújtásáról  legkésőbb  2012. 
december 15-ig intézkedjen.

   Felelős: Polgármester
   Határidő: 2012. december 15.

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

K. m. f.

       Forgó   János                                                                                  Dr. Jakab Dorottya
       polgármester                                                                                           körjegyző

       Bíró Sándor                                                                                         Forgó Zsolt
           jkv. hit.                                                                                                 jkv. hit.
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