
   JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27-
én 17 órai kezdettel tartott ülésén.

Határozat száma Tárgy

26/2012. (XI. 27.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója

27/2012. (XI. 27.) Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának 2012. 04. 01. – 09. 
30. közötti időszakról szóló beszámolója

28/2012. (XI. 27.) Egri Rendőrkapitányság rendőrkapitányi kinevezés támogatása

29/2012. (XI. 27.) Út, járda beruházás műszaki ellenőri feladatainak ellátására HM-i 
Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. megbízása

30/2012. (XI. 27.) Könyvtár épület kivitelezésére a BAFAG Kft. megbízása

Rendelet száma Tárgy

11/2012. (XI. 28.) Az  Önkormányzat  2012.  évi  költségvetéséről  szóló  rendelet 
módosítása

12/2012. (XI. 28.) Egyes Önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése
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VIII.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27.-én
               17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Kultúrotthon házasságkötő terme.

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.

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

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Lajtosné Lécz Erzsébet alpolgármestert és Dudás Róbert 
képviselőt.

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

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

1./ Az Önkormányzat 2012.  I-III. negyedéves költségvetésének végrehajtása
Előadó: Forgó János polgármester
              Bíró Sándor PB elnöke
Előterjesztés: csatolva.

Bíró  Sándor:  A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta  az  Önkormányzat  2012.  I-III. 
negyedévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót és azt elfogadásra javasolja 
a  Képviselő-testületnek.  Az  ülésen  felmerült  kérdésekről  ad  tájékoztatást,  melyre  a 
válaszokat is megkapták. Pozitívnak tartja, hogy a nagy beruházások megelőlegező hiteleit 
sikerült visszafizetni és már csak a működési hitel maradt.

Dudás Róbert: Mikorra várható Az ÖNHIKI elbírálása?
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Forgó  János:  Pontosan  nem tudja,  hallott  olyan  véleményt  is,  hogy  külön  nem lesz 
elbírálva, hanem együtt az adósságállomány átvállalásával, de hallott olyat is, hogy külön 
lesz döntés benne.

Bíró Sándor: Ha az adósságot rendezik és az ÖNHIKI-t nem, miből  fogják fedezni a 
hiányt?

Forgó János: Ezek azok a bizonytalansági tényezők, amit nem tudnak.
A beszámolóhoz kiegészítésként elmondja, hogy a 2012-es év folyamatosan a hitelekről, a 
folyószámlahitelről szólt. Az adókból is ilyen magas kintlévőség, mint ami idén volt, még 
nem volt az elmúlt években. Folyamatban van az utak felújítása és a könyvtár beruházás. 
Mindenkinek fájó, hogy a Burgonyanapot nem tudták megrendezni. 
Összegezve nagy dolognak tartja,  hogy az Önkormányzat  mindezek mellett  meg tudta 
őrizni működőképességét.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének
11/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 07.) rendelet 
módosításáról

A  Képviselő-testület  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  Törvény 
(továbbiakban:  Áht.)  23.  §  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazása  alapján  az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a), f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az 
államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm. 
Rendelet  (továbbiakban: Ámr.)  27. § (1), (2) bekezdésében biztosított  véleményezési 
jogkörében eljáró bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A települési  önkormányzat  2012. évi költségvetéséről  szóló 3/2012. (III.  07.) önkor-
mányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi költségvetésének

    
    Bevételi és kiadási előirányzat főösszege                                      120.111 E Ft,

- ebből: működési költségvetési hiányának előirányzata:        11.367 E Ft.
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     A bevételek és kiadások teljesítésének főösszege:

a) Tárgyévi költségvetési bevételét 97.602 E Ft-ban

aa) Működési költségvetési bevételét 64.023 E Ft
ab) Felhalmozási költségvetési bevételét 33.493 E Ft
ac) Függő, átfutó bevétel  86 E Ft

b) Tárgyévi költségvetési kiadását 97.640 E Ft-ban

ba) Működési költségvetési kiadását 64.597 E Ft
- Személyi jellegű kiadások 16.875 E Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok 3.912 E Ft
- Dologi és egyéb folyó kiadások 22.918 E Ft
- Szociálpolitikai támogatások 4.660 E Ft
- Működési célú pénzeszköz átadás 8.968 E Ft
- Működési célú likvidhitel visszafizetés 7.264 E Ft

bb) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 33.021 E Ft

- Beruházás 1.657 E Ft
- Felújítás 1.288 E Ft
- Felhalmozási c. pénzeszköz átadás 840 E Ft
- Felhalmozási c. kamatkiadás 1.559 E Ft
- Felhalmozási c. ÁFA befizetés 270 E Ft
- Felhalm. c. rövid lejáratú hitel visszafizetés 26.596 E Ft
- Felhalm. c. hosszú lejáratú hitel törlesztő részl. 811 E Ft

bc) Függő, átfutó kiadás 22 E Ft
      állapítja meg.

(2) A R. 1-10. melléklete helyébe az 1-6. melléklet lép.   

      
2.  §

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

    Forgó János sk.                                                                            Dr. Jakab Dorottya sk.
     polgármester                                                                                         körjegyző
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1. melléklet a 11/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 

Mátraballa Községi Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi bevételei
Adatok ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s Eredeti Mód. Teljesítés %

Közhatalmi és intézményi működési bevételek 9.848 9.848 4.940 50

    Nem lakóingatlan bérbeadása 329 329 429 130
    Víztermelés, kezelés 60 60 29 48
    Önkormányzati jogalkotás 745 745 411 55
    Háziorvosi alapellátás 166 166 122 74
    Közművelődési tevékenység 921 921 210 23
    Könyvtári szolgáltatás 13 13 - -
    Köztemető fenntartás 38 38 4 11
    Szociális étkeztetés 1.348 1.348 1.012 75
    Óvodai intézményi étkeztetés 852 852 342 40
    Iskolai intézményi étkeztetés 1.010 1.010 672 67
    Egyéb vendéglátás 3.055 3.055 662 22
    Szennyvíz gyűjtése, tisztítása 1.311 1.311 1.047 80

Sajátos működési bevételek 38.799 38.799 33.235 86

    Helyi adók  - Iparűzési adó 6.000 6.000 6.959 116
                        - Idegenforgalmi adó 30 30 6 20
                        - Kommunális adó 4.440 4.440 4.182 94
                            - Felhalm. célú                  3.108 3.108 2.927 94
                                  - Működési célú                1.332 1.332 1.255 94

    Pótlék, bírság, talajterhelési díj, termőföld bérb. 118 118 82 70
    Gépjárműadó 4.800 4.800 4.284 89
    SZJA 23.411 23.411 17.722 76

Állami támogatások 8.185 22.691 20.617 91

Előző évi visszatérülés - - 110 -

Átvett pénzeszközök 31.158 32.301 30.558 95

    Tám. ért. működési célra átvett 1.964 10.727 10.282 96
    Tám. ért. és egyéb felhalmozási célra átvett 29.194 21.574 20.276 94

Tárgyi eszk. ért. bevétele (üzemelt.jog ÉRV) 1.000 1.000 1.000 100

Felhalmozási célú 2011. évi pénzmaradvány - 330 - -

Hitelek (forrás kiegészítő)  16.747 15.142 7.056 47

    Működési célú hitel  (forrás hiány) 12.972 11.367 7.056 62
    Felhalm. c. hitel (MFB-s hosszú lejár.hitel) 2.775 2.775 - -
    Felhalm. c. hitel (MFB-s h.lejár.játszótér önerő) 1.000 1.000 - -

Átfutó, függő bevétel - - 86 -

Bevételek mindösszesen: 105.737 120.111 97.602 81
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2. melléklet a 11/2012. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Mátraballa Községi Önkormányzat önállóan gazdálkodó
intézményeinek működési és felhalmozási kiadása 2012. I-III. negyedévben

Adatok ezer Ft-ban.

Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés %
Átl. 
stat. 
létsz.

Szakfeladatok kiadásai 105.737 120.111 97.618 81 21

   Személyi juttatás 15.513 21.061 16.875 80
        Munkált. terh. jár. 4.485 5.298 3.912 74
        Dologi kiadások 33.948 36.783 24.747 67
        Támogatás, szoc. pol. 2.195 5.988 4.660 78
        Átadott pénz 14.708 14.708 9.808 67
        Beruházás 1.200 2.600 1.657 64
        Felújítás 4.245 4.575 1.288 28
        Felh. c. tartalék 2012. évi 1.766 1.421 - -
        Felh. c. hitel visszafizetése 27.677 27.677 27.407 99
        Működési c. hitel visszafizetése - - 7.264 -

     - Ebből: Önkormányzati jogalkotás 25.284 25.269 17.251 68 1+4

                      Személyi juttatás 5.615 5.615 4.216 75
                           Munkált. terh. jár. 1.578 1.578 1.218 77
                           Dologi kiadások 6.672 6.672 4.983 75
                           Átadott pénz 9.453 9.453 6.704 71
                           Beruházás 200 530 130 25
                           Felhalm. célú tartalék 1.766 1.421 - -

Függő, átfutó kiadás - - 22 -

Kiadások mindösszesen: 105.737 120.111 97.640 81 21
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3. melléklet a 11/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

M É R L E G
Mátraballa Községi Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól

Adatok ezer Ft-ban.

        Bevételek Kiadások

Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés % Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés %

Működési célú bevételek 68.390 81.034 64.023 79 Működési célú kiadások 68.390 81.034 64.597 80

Intézmények működési bevételei 9.578 9.578 4.670 49 Személyi juttatások 15.513 21.061 16.875 80
Önkormányzatok sajátos működ. bevét. 35.691 35.691 30.308 85 Munkaadókat terhelő járulékok 4.485 5.298 3.912 74
Állami hozzájárulás 8.185 13.671 11.597 85 Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. 32.284 34.774 22.918 66
Támog. ért. és e. műk. c. átvett pénze. 1.964 10.727 10.282 96 Tám. ért. és egyéb műk. c. pénze. átad. 13.913 13.913 8.968 65
Hitelek (forráskiegészítő) 12.972 11.367 7.056 62 Támogatások (szocpol.) 2.195 5.988 4.660 78
Előző évi ktv-i visszatérülés - - 110 - Műk. c. likvid hitel visszafizetése - - 7.264 -

Felhalmozási célú bevételek 37.347 39.077 33.493 86 Felhalmozási célú kiadások 37.347 39.077 33.021 85

Állami hozzájárulás felhalm. c. - 9.020 9.020 100 Beruházás 1.200 2.600 1.657 64
Kommunális adó felhalm. c. része 3.108 3.108 2.927 94 Felújítás 4.245 4.575 1.288 28
Tárgyi eszk., immat.jav. ért.(üz.jog) 1.000 1.000 1.000 100 Felh. c. pénze. átad. Közalapítványnak 695 695 840 121
Felhalm. cálú ÁFA bevétel 270 270 270 100 Felh. c. pénze. átad. Háztartásoknak 100 100 - -
Tám.ért.felh. c. pénz elkül.állami alapb. - 1.400 1.400 100 Felh.c.kamatkiad.MFB-s hitel (felszíni) 760 760 501 66
Tám.ért.felh. c. pénz fej-től átv. EU tám. 17.507 17.507 16.832 96 Felh.c.kamatkiad.beruh.megelőleg. hit. 634 979 979 100
Tám.ért.felh. c. pénz fej-től átv. EU öner 10.187 1.167 - - Felh. c. ÁFA befizetés (üzemeltetői jog 270 270 270 100
Egyéb felh. c. pénz Csatornamű Társ.-tól 1.500 1.500 2.044 136 Felh. c. rövid lej.hitel visszafiz. (felsz.) 26.596 26.596 26.596 100
2011. é.felh. c. pénzmaradvány - 330 - - Felh. c. hosszúlej.hitel MFB-s tőketörl. 1.081 1.081 911 84
Felh. c. hitel hossz. lejár. MFB-s (utak) 2.775 2.775 - - Tartalék: 2012. évi felh. c. ált. tartalék 1.766 1.421 - -
Felh.c.hitel hossz.lejár.MFB-s (játszótér) 1.000 1.000 - -

Átfutó függő bevételek - - 86 - Függő, átfutó kiadás - - 22 -

Önkormányzati bevételek összesen 105.737 120.111 97.602 81 Önkormányzati kiadások össz. 105.737 120.111 97.640 81
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 4. melléklet a 11/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Mátraballa Községi Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi
felhalmozási kiadásai

                      
                                                                                                       Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés %

Beruházás 1.200      2.600       1.657     64

         Önkormányzati jogalkotás 200 200 130     65
                Számítógép beszerz. (2 db alapgép)

         Hosszú távú közfoglalkoztatás - 1.400 1.400     100
                2 db bozótvágó        600
                1 db fűnyíró traktor  800

         Város és községgazdálkodás 1.000 1.000 -        -
                Játszótér építése  önerő

         Munkahelyi étkeztetés - - 127         -
                 Élelmiszer készlet nyilvánt.progr.

Felújítás 4.245 4.575 1.288    28

         Út, autópálya építése 2.775 2.775 1.135     41
               Útfelújítás önerő(Kilián, Kossuth,Rákóczi)

         Közművelődési, könyvtári tevékenység                 -                -             153        -
               Könyvtár felújítási terve

         Munkahelyi vendéglátás 200 200 -        -
                Bejárati ajtó csere

         Szennyvíz gyűjtése, tisztítása 1.270          1.270 -       -
               Csatornahálózat, szivattyú felújítás

        Önkormányzati jogalkotás                 - 330                 -        -
                Vízbevezetés Polgármesteri Hiv-ba

Felhalmozási kiadás 5.445 7.175 2.945   41
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                                        5. melléklet  a 11/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Mátraballa Községi Önkormányzat 2012. évi
tartalékalapja

                                                                                                             Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés Eredeti Változás Mód. 

Általános tartalék

  2012. évi felhalmozási célú 1.766 - 345 1.421
     - 2011. évi módosított pénzmaradványból - + 330 -
     - Vízbevezetés Polgármesteri Hiv-ba - - 330 -
     - Felhalm. célú kamatkiadásra (felszíni víz- - - 345 -
        elvezetés beruh. megelől. hitel kamatra)

 

Tartalékalap összesen: 1.766 - 345 1.421
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6.  melléklet a 11/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Mátraballa Községi Önkormányzat  Előirányzat módosításáról és 
előirányzat átcsoportosításról 2012. I-III. negyedévben

                                          Adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK + 3.731

1. Előirányzat módosítás – pótelőirányzatok: + 1.044

Normatív, kötött szociális feladatok támogatása                            +    942 

Egyéb központi támogatás 2012. évi bérkompenzáció                            + 102

2. Előirányzat módosítás – elszámolások, többletbevételek: + 2.687

Tám.ért. átvett pénz elkül. Állami Pénzalaptól  műk-re Közfoglalk.      + 2.542
Tám.ért.  átvett pénz fejezeti kezelésű      + 145

KIADÁSOK + 3.731
1. Előirányzat módosítás – pótelőirányzatok:  + 1.044

Műk. c.  2012. évi bérkompenzáció:  SZ:  81 e Ft, J:  21 e Ft + 102

Műk. c. szociálpolitikai támogatások:
              Foglalkoztatás helyettesítő támogatás + 504
              Normatív ápolási díj: Szocpol: 300 eFt, + 300
              Normatív lakásfenntartási támogatás + 138

2. Előirányzat módosítás – elszámolások, többletbevételekből + 2.687

Működési célú egyszeri rendszeres pénzbeli gyermekvédelmi tám.       + 145

Működési célú START közmunka programra: + 2.542
    2012. évi  Személyi:  2.240   Járulék: 302   =  2.542 e Ft 

2012. évi eredeti  előirányzat                                                                  105.737

I. félévi  módosítási javaslat                                                                   + 10.643

2012. június 30-i módosított bevételi - kiadási  előirányzat           116.380

I-III. negyedévi módosítási javaslat + 3.731

2012. szeptember 30-i módosított bevételi - kiadási  előirányzat           120.111
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2./ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának tárgyalása
Előadó: Forgó János polgármester
Előterjesztés: csatolva.

Forgó  János: Nehéz  úgy  koncepciót  készíteni,  hogy  nagyon  sok  a  bizonytalansági 
tényező.  A kötelező részek,  a  finanszírozás  és az Önkormányzat  tervei  vannak benne. 
Alapjaiban  változtatja  meg  a  költségvetést,  hogy  mínuszos  költségvetést  nem  lehet 
tervezni 2013-tól kezdve. A veszteségforrásokat meg kell szüntetni, ebbe esett bele sajnos 
a  konyha és  kultúrotthon.  A megkezdett  beruházást  (utak,  járdák és  könyvtár)  be kell 
fejezni.  A  játszótérre  sajnos  részben  teljesíthetetlen  okok  miatt  nem  tudták  beadni  a 
pályázatot.  Az önerőre tervezett  összegből már elkezdte készíttetni egy asztalossal a fa 
játékokat. December 15.-ére a hivatal mögötti területen felállítva készen is lesznek. Mivel 
nincs  meg  a  papír  arról,  hogy  szabványos,  ezért  majd  egy  táblát  kihelyeznek,  hogy 
mindenki  csak  szülői  engedéllyel,  saját  felelősségére  használhatja.  Más  településeken 
látott már ilyet, s ez teljesen szabályos.

Dudás  Róbert: Véleménye  szerint  a  koncepcióból  ilyen  keretek  között  ennyit  lehet 
kihozni. Kérdezi, hogy a konyhai dolgozókkal mi lesz?

Forgó János: Egy melegítő konyha fog maradni.

Dudás Róbert: Az egy 4 órás munkának sem igazán felel meg. Nemhogy munkahelyek 
létesültek volna, hanem ebben a sötétben tapogatódzásban munkahelyek szűnnek meg.

Forgó János: A koncepció csak egy terv. Menet közben, ha a körülmények úgy alakulnak 
majd 2013 folyamán, akkor bármikor bármit fel lehet venni bele.

Bíró Sándor: Ha most elfogadják a koncepciót, akkor megszűnik a konyha. Akkor hol 
van, hogy év közben változtatni lehet rajta?

Dudás Róbert: Egy elfogadott koncepció mennyire köti a testületet, el lehet térni tőle?

Dr. Jakab Dorottya: Az államháztartási törvény csak annyit mond, hogy november 30.-
áig el  kell  fogadni  a  koncepciót.  Természetesen,  ha a  körülmények  a költségvetési  év 
folyamán kedvezően alakulnak, akkor el lehet térni tőle. 

Forgó  János: A  munkahelyteremtéssel  kapcsolatban  elmondja,  hogy  a  községben 
vállalkozások  által  3  olyan  beruházás  fog  a  közeljövőben  megvalósulni,  ami  munka-
helyeket  fog teremteni,  a pelletgyártó üzem, a bizogázüzem és a 600 M Ft-os wellnes 
beruházás.

Bíró Sándor: Örül, hogy a faluban sok, milliós beruházás fog megvalósulni, de hiányolja, 
hogy a falu első emberei nem tudnak erről mást, csak azt, amit az újságban olvashattak 
róla.  Nem  tudják,  milyen  munkaerőt  igényel  majd  a  vállalkozás.  Ennek  birtokában 
felkészíthetnék  a  szülőket  arra,  hogy  gyermekeiket  milyen  képzésre  irányítsák,  annak 
reményében,  hogy  később  esélyük  lehessen  a  foglalkoztatásra,  a  helyben  történő 
elhelyezkedésre.  Javasolja  felkérni  a  vállalkozót,  hogy  tájékoztassa  a  beruházással 
kapcsolatban a testületet.
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Forgó János: A pellet üzemet nemrég adták át ünnepélyesen. A biogázüzemnél már meg 
van a támogatási szerződés, a pihenőparknál pedig megvan a pozitív támogatói döntés a 
beadott pályázatra. A vállalkozó úgy érzi, hogy még nem jött el az ideje annak, hogy erről 
beszéljen. Folyamatosan tájékoztatja a testületet azokról az információkról, melyről neki 
tudomása van. A falugyűlésre gondolta meghívni a vállalkozót a tájékoztató megtartására, 
de a következő testületi ülésre meg fogja hívni.

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

26/2012. (XI. 27.) sz. önkormányzati határozat

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. 
évi költségvetés tervezésekor az alábbi szempontok figyelembe 
vételét javasolja:
Bevételek: 
2013.  évtől  az  önkormányzati  feladatellátás,  ezzel  együtt  a 
finanszírozási rendszer is alapjaiban változik meg. A korábban 
az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz 
kerül.   Új  finanszírozási  struktúra  kerül  kialakításra,  mely 
elszakad az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől.
Az  önkormányzati  szervek  által  ellátott  államigazgatási 
feladatok  mértéke  mérséklődik,  az  ügyek  egy  része  a  2013. 
január 1-től létrejövő járási kormányhivatalokhoz kerül át.
A nemzeti köznevelés biztosításában az elsődleges felelősség az 
államot terheli.
Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás 
lesz, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással 
járul hozzá. Biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, illetve 
kötött  felhasználású  támogatást  nyújt  az  óvodai  nevelést 
biztosító  eszközök  és  felszerelések  beszerzéséhez,  valamint  a 
feladatellátásra  szolgáló  épület  folyamatos  működéséhez. 
Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit a 
költségvetés  támogat,  figyelemmel  a  rászoruló  gyermekek 
szociális helyzetére is.
A  szociális  és  gyermekjóléti  ellátórendszerben  is  jelentős 
változások  várhatók,  melyek  részletei  jelenleg  még  nem 
ismertek, mivel a Magyar Közlönyben még nem jelentek meg. 
A  pénzbeli  ellátások  terén  fontos  változás,  hogy  a  jegyzői 
hatáskörben lévő segélyek a jövőben „létalapként” egyesülnek.
A  létalapként  nyújtott  ellátásokat  önkormányzati  szinten  már 
csak egy ún. krízisellátás  egészítheti  ki,  amely az egyének és 
háztartások  egyedi,  átmeneti  jellegű  krízishelyzetének 
megoldását segíti.
Az  önkormányzatoknál  maradó  feladatok  nagyobb  részét  a 
klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási 
feladatok,  településüzemeltetés,  közvilágítás,  helyi  adóztatás, 
stb.) teszik majd ki.
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Ezen  közügyek  ellátását  egy  általános  jellegű  támogatás 
szolgálja 2013-tól.
A helyi önkormányzatokat megillető, helyben maradó személyi 
jövedelemadó  részesedés  2013-tól  megszűnik,  ill.  a 
jövedelemkülönbség mérséklésére fordított forrás átcsoportosul 
az általános támogatásba.
A helyi  adók rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. 
Az iparűzési adó mértékének emelésére nincs további lehetőség.
A kommunális adó mértékében nem javasolja az emelést. 
A tartózkodás utáni idegenforgalmi adó vonatkozásában emelést 
nem javasol, illetve új adónem bevezetését nem tervezi.
A  belföldi  gépjárművek  után  a  települési  önkormányzat  által 
beszedett adó 40 %-a illeti meg az önkormányzatot.
ÖNHIKI-s támogatás 2013. január 01.-től megszüntetik, mivel 
az  új  törvényi  szabályozás  alapján  az  önkormányzatok  a 
működési kiadásoknál hiányt nem tervezhetnek.
Kiadások:
1.) Működési kiadások: 

●   A  meglévő  intézményhálózat  színvonalas  és  biztonságos 
működtetésének  biztosítása.  Az  intézményi  működésben 
törekedni kell a pályázati lehetőségek maximális kihasználására.
Továbbra  is  indokolt  a  Mátraderecskével  közös  fenntartású 
intézmények (körjegyzőség (2013. 01.  01.-től  „Mátraderecskei 
Közös Önkormányzati Hivatal), háziorvosi és védőnői szolgálat) 
működtetése, fenntartása.

●  Személyi  juttatások:  a  törvényi,  jogszabályi  előírások 
figyelembevételével,  betartásával kell megállapítani a jövő évi 
béreket.  Létszámleépítést  csak annyiban tervez, ami szükséges 
ahhoz,  hogy  a  működésben  ne  legyen  hiány  (különösen  a 
konyha megszüntetése,  mivel  a Mátraderecskei  Önkormányzat 
konyhájának  engedélyezett  adagszáma  300,  s  jelenleg  180 
adagot főznek naponta.)

●  Dologi  kiadások:  ügyelni  kell  az  ésszerű,  takarékos 
gazdálkodásra. 

●  A  szociális  segélyezés  területén  –  a  Kormány  célkitűzéseivel 
összhangban – a segélyek kifizetésének radikális csökkentését, a 
foglalkoztatás előtérbe helyezését tervezi. Ehhez kapcsolódóan 
két  projektet  nyújt  be a  Startmunka Mintaprogramba 2013-ra. 
Az  első  projekt  a  belvízelvezetés,  a  második  projekt  a 
mezőgazdasági  utak  rendbetétele:  ezen  két  projektben  14 
segélyezett napi 8 órás foglalkoztatását valósítja meg márciustól 
decemberig.  A  START  programnak  köszönhetően  a  21 
segélyezettből 14 főt tud foglalkoztatni.

● a Burgonyanap megrendezése és a nemzetközi, hazai kapcsolatok 
fenntartása.  Keresni  kell  a  pályázati  lehetőségeket  a 
megrendezéshez.
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2.) Fejlesztési kiadások: 
● belterületi utcák és önkormányzati épületek felújítása: a nyertes 

ÉMOP-3.1.3. projektben szereplő fejlesztés (Rákóczi, Ságvári , 
Kilián, Kossuth utcák felújítása, Fő úti járda felújítása, könyvtár 
épületének felújítása) sikeres befejezése.

●  egészségmegőrzéshez  kapcsolódó  komplex  települési  program 
megvalósítása a benyújtott  TÁMOP-6.1.2. pályázat alapján.

● játszótér kialakításának folytatása.
    A  fenti  fejlesztéseket  pályázatok  segítségével,  az  önerő 

biztosítását fejlesztési hitel igénybevételével kívánja megoldani.

              Határidő:  Értelem szerint
              Felelős:    Polgármester, Körjegyző.

3./ Tájékoztató a Pétervásárai Többcélú Kistérségi Társulás helyzetéről
Előadó: Forgó János polgármester
Előterjesztés: csatolva.

Forgó János: A kistérségnél is ugyanazok a bizonytalansági tényezők megvannak, mint 
az Önkormányzatnál. A munkaszervezet megszűnik, dolgozóit megpróbálják ahová csak 
lehet elhelyezni. A kistérségen belül az Aranykapu KHSZK., mely többek között ellátja a 
családsegítéssel  és  a  gyermekjóléti  szolgáltatással  kapcsolatos  kötelező  önkormányzati 
feladatokat, megmarad, továbbra is támogatott államilag normatívákkal a működése. Az 
önkormányzatokat  kötelezik  belső  ellenőr  foglalkoztatására,  mely  feladatot  társulás 
formájában gondolta megoldani a jövőben is. A társulásba tagdíjfizetési kötelezettségük 
lenne, melyből Mátraballára kb. 750 e Ft/év jutna. Ez még így is jóval olcsóbb, mintha 
egyedül látná el az Önkormányzat ezeket a kötelező feladatokat.

Bíró Sándor:  Az Észak-Hevesi  33  Vidékfejlesztési  Egyesület  elnyerte  a  címbirtokos-
ságot, mit jelent ez?

Forgó  János: Teljesítette  az  erre  vonatkozó  jogszabályi  feltételeket,  így  létrejött  az 
egyesület.
Itt lett volna a játszótérre a pályázati lehetőség, melyet nem tudtak igénybe venni.

Bíró Sándor: A LEADER program mennyire legális?

Forgó  János: Teljesen  legális.  Alulról  építkezik:  vállalkozók,  önkormányzatok,  bárki 
beléphet a tagjai sorába.

Bíró Sándor: Honnan lehet tudni, hogy ki léphet be?

Forgó János: Sajtóból, internetről lehet tájékozódni. Az Önkormányzatnak ebben nincs 
semmi feladata.

Lajtosné  Lécz  Erzsébet: A  megalakítás  feltétele,  hogy  bizonyos  százalékban 
vállalkozóknak kell benne lennie.
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A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

27/2012. (XI. 27.) sz. önkormányzati határozat

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  a  Pétervásárai  Kistérség  Többcélú 
Társulásának 2012. 04. 01. – 2012. 09. 30. közötti 
időszakban  végzett  tevékenységéről  szóló 
beszámolót elfogadja.

    Határidő: Azonnal
    Felelős: Polgármester. 

4./ Egyebek

a/ Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetésének I-III. 
    negyedéves teljesítése

Előadó: Forgó János polgármester
Előterjesztés: csatolva.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A  Képviselő-testület  egyhangúlag  tudomásul  veszi  a  Heves  Megyei  Regionális 
Hulladékgazdálkodási  Társulás  2012.  évi  költségvetésének  I-III.  negyedéves 
teljesítéséről szóló tájékoztatót.

b/ Közösségellenes magatartásokkal és állattartással összefüggő helyi rendelet
    hatályon kívül helyezésének kezdeményezése

Előadó: Dr. Jakab Dorottya körjegyző
Előterjesztés: csatolva.

Dr.  Jakab  Dorottya: Ismerteti  részletesen  a  Heves  Megyei  Kormányhivatal 
Törvényességi  Felügyeleti  Főosztályának  X-B-07/167-38/2012.  számú  és  X-B-
07/1935/2012.  számú  levelét,  melyben  kérik,  hogy  a  kihívóan  közösségellenes 
magatartásokat szabályozó és az állattartást szabályozó helyi rendeleteket a Képviselő-
testület helyezze hatályon kívül.
Javasolja, hogy ezeket a rendeleteket a Képviselő-testület helyezze hatályon kívül. 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
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Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2012. (XI. 28.) rendelete

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 
1990. évi LV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket 
rendeli el:

1. §

A Képviselő-testület az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 10/2012. (IX. 
12.) rendeletét hatályon kívül helyezi.

2. §

A Képviselő-testület  az  állattartás  helyi  szabályairól  szóló  9/2004.  (IV.  27.)  rendeletet,  
valamint az azt módosító 10/2009. (XI. 30.) rendeletet hatályon kívül helyezi.
    

3. §

(1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről  a  helyben, illetve a Szervezeti  és Működési  Szabályzatban 

meghatározott módon a körjegyző gondoskodik. 

 
Forgó János sk. Dr. Jakab Dorottya sk.

                       polgármester        körjegyző

c/ Dudás Róbert: Tudomása szerint a szemétlerakó le van zárva és fekete földet, valamint 
    szemetet hordanak oda. Miért és kik hordják oda a szemetet?

Forgó  János: Hozzá  is  eljutott  ez  a  hír,  ezért  azonnal  felhívta  a  szemétlerakó 
rekultivációját  végző  kivitelezőt  és  megfenyegette,  hogy feljelenti  a  rendőrségen.  A 
kivitelező azonnal bejött hozzá és elmondta, hogy minden rendben van: megmutatta az 
engedélyeket, az ún. kiegyenlítő rétegbe teszik ezt a szemetet, amit oda hordanak.

Dudás Róbert: Elhiszi, hogy jogilag, szerződésileg rendben van minden, de nem érti és 
a lakosoknak sem tudta megmagyarázni, miért van az, hogy a ballaiak nem hordhatnak 
oda szemetet, más szemetét pedig oda hordják.

Forgó János: Az Önkormányzatnak ezzel kapcsolatban feladata nincs, teljesen rajtuk 
kívül történik a szeméttelep rekultivációja. Ezen szemét odahordása a rekultiváció része, 
ez egy válogatott szemét. Fel fogja kérni a kivitelezőt, hogy a falugyűlésre jöjjön el és 
az ezzel kapcsolatosan felvetődő kérdésekre, adjon választ.
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Dudás  Róbert: Jó  lesz  a  kivitelezői  részvétel,  mert  ezzel  kapcsolatban  biztos  lesz 
kérdés.

d/ Forgó János: Ismerteti a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének levelét, 
melyben az Egri  Rendőrkapitányság kapitányvezetői beosztásra tesz javaslatot és kéri 
Bognár József r. alezredes kinevezéséhez a Képviselő-testület véleményét.
Kéri a képviselők támogatását a kapitányságvezetői kinevezéssel kapcsolatban. A falu-
gyűlésre meg kívánja hívni Bognár urat, hogy adjon tájékoztatást.
Levél a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

28/2012. (XI. 27.) sz. önkormányzati határozat

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  támogatja  az  Egri  Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetőjének történő kinevezésére Bognár 
József r. alezredest. 

      Határidő: Azonnal
      Felelős: Polgármester.

e/ Forgó János:  A  koncepció  tárgyalásakor  már  volt szó  a  wellnes park  beruházásról. 
A  Marx  út  feletti  pihenőparkra  rendelkeznek  a  jogerős  építési  engedéllyel.  Ezt  a 
beruházást egy további ütemben szeretnék folytatni. Azonban ennek a tervezése során 
problémát  jelentett,  hogy  a  Kiserdei  Szabadidőpark  természetvédelmi  területté  van 
nyilvánítva. Ahhoz, hogy ott el tudják kezdeni a beruházást (színpad, nyársalóhelyek, 
stb.),  a  Képviselő-testületnek  fel  kellene  oldania  a  területet  a  természetvédelmi 
besorolás alól. 1996-ban azért nyilvánították védetté, hogy a kárpótlás alkalmával ne 
tudják kiosztani, feldarabolni a területet.

Dudás Róbert: Ha a  falu  javát  szolgálja  a  beruházás,  akkor  egyetért  vele,  de még 
semmi  konkrétumot  nem tudnak  a  beruházásról,  a  tulajdonosokról,  a  szolgáltatások 
köréről. Több információval a birtokukban támogathatóvá válna a javaslat.

Bíró Sándor: Mátraballának több védett területe nincs, ezért nem ért egyet a védettség 
feloldásával. A helyi védettség megmaradásával javasolja a beruházás megvalósítását.

Forgó János: Sok helyen védett  terület  sincs.  Itt  is  a kárpótlás  miatt  kellett  védetté 
nyilvánítani.  Sajnálná,  ha  egy  munkahely  teremtő  beruházás  emiatt  nem  tudna 
megvalósulni.  A  következő  ülésen  újra  fogják  tárgyalni,  mert  a  helyi  védettség 
megszüntetése nélkül nem tudják a beruházást elkezdeni.

Dr.  Jakab  Dorottya:  A  Marx  út  fölötti  részen  megvalósulni  tervezett  pihenőpark 
építési engedélye és a látványterve a hivatalban megtekinthető.
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f/  Forgó  János:  A  nyertes   ÉMOP-3.1.3-11-2012-0135-  projekt   azonosító   számú 
önkor-

mányzati projektben 3-3 árajánlatot kértek a műszaki ellenőrzésre és a könyvtár épület 
generál  kivitelezésére.  Mind  a  3-3  árajánlat  határidőre,  2012.  november  23.-ra 
beérkezett. 2012. november 23.-án felbontásra került a 3-3 árajánlat (bontásról készített 
jegyzőkönyv csatolva hitelesített másolatban). Fentiek alapján javaslom, hogy mind a 
műszaki  ellenőrzésre,  mind  pedig  a  könyvtár  épület  generál  kivitelezésére  a 
legalacsonyabb árajánlatot adó céget bízzák meg: műszaki ellenőrzésre a Heves Megyei 
Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-t, árajánlata bruttó 1.092.200.- 
Ft. A könyvtár generál kivitelezésére a BAFAG Kft.-t , árajánlata bruttó 10.521.668 Ft. 

Bíró Sándor: A 3 pályázatnak azonos a műszaki tartalma? 

Dr. Jakab Dorottya: Teljesen azonos paraméterek mellett történt a 3-3 árajánlatkérés. 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

29/2012. (XI. 27.) sz. önkormányzati határozat

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
ÉMOP  3.1.3-11-2012-0135.  projekt  azonosító  számú 
pályázatban (út-, járda- és  a kapcsolódó csapadékvíz elvezetés, 
valamint  épület-felújításra)  foglalt  fejlesztés  műszaki  ellenőri 
feladatainak ellátásával a

Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú 
Nonprofit Kft.-t

(3300 Eger, Kossuth u. 9.)
bízza meg. A vállalkozási díj bruttó 1.092.200.- Ft, azaz bruttó 
Egymillió-kilencvenkettőezer-kettőszáz 00/100 forint.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a körjegyzőt 
és a pénzügyi  ellenjegyzőt,  hogy a műszaki  ellenőri  feladatok 
ellátására  vonatkozó  vállalkozói  szerződést  az  ajánlatkérő 
levélben  foglalt  időpontban  Heves  Megyei  Területfejlesztési 
Ügynökség Közhasznú Non-profit Kft.-vel írja alá.
A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a jelen döntésről 
a  3  ajánlattevőt  értesítse  a  határozat-kivonat  egy példányának 
megküldésével.
Indokolás
Mátraballa Községi Önkormányzat, mint a fenti projekt sikeres 
megvalósítása érdekében 3 cégtől kért be árajánlatot a műszaki 
ellenőri  feladatok  ellátására  2012.  november  19.-én  kiküldött 
levelében.  Az ajánlatok leadásának határideje 2012. november 
23.-a  volt.  Mindhárom  ajánlat  határidőben  beérkezett,  azok 
teljes körűek voltak, hiánypótlásra egyik ajánlat vonatkozásában 
sem  került  sor.  Az  ajánlatkérő  levélben  szerepelt,  hogy  az 
ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb ajánlati ár alapján történik. 
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Mivel  a  legalacsonyabb  ajánlati  árat  a  Heves  Megyei 
Területfejlesztési  Ügynökség  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  adta, 
így a Képviselő-testület az ő árajánlatát fogadta el.

       Felelős: polgármester, körjegyző és pénzügyi ellenjegyző.
       Határidő: értelem szerint.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

30/2012. (XI. 27.) sz. önkormányzati határozat

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
ÉMOP  3.1.3-11-2012-0135.  projekt  azonosító  számú 
pályázatban (út-, járda- és  a kapcsolódó csapadékvíz elvezetés, 
valamint épület-felújítás) foglalt fejlesztésben a könyvtár épület 
generál-kivitelezésével a

BAFAG Kft.-t
(3250 Pétervására, Rózsa utca 12.)

bízza meg. A vállalkozási díj bruttó 10.521.668 - Ft, azaz bruttó 
Tízmillió-ötszázhuszonegyezer-hatszázhatvannyolc  00/100 
forint.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a körjegyzőt 
és  a  pénzügyi  ellenjegyzőt,  hogy  a  generál-kivitelezésre 
vonatkozó vállalkozói szerződést az ajánlatkérő levélben foglalt 
időpontban a BAFAG Kft.-vel írja alá.
A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a jelen döntésről 
a  3  ajánlattevőt  értesítse  a  határozat-kivonat  egy példányának 
megküldésével.
Indokolás
Mátraballa Községi Önkormányzat, mint a fenti projekt sikeres 
megvalósítása érdekében 3 cégtől kért be árajánlatot a könyvtár 
épület  generál-kivitelezésére  2012.  november  19.-én  kiküldött 
levelében.  Az ajánlatok leadásának határideje 2012. november 
23.-a  volt.  Mindhárom  ajánlat  határidőben  beérkezett,  azok 
teljes körűek voltak, hiánypótlásra egyik ajánlat vonatkozásában 
sem  került  sor.  Az  ajánlatkérő  levélben  szerepelt,  hogy  az 
ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb ajánlati ár alapján történik. 
Mivel a legalacsonyabb ajánlati árat a BAFAG Kft. adta, így a 
Képviselő-testület az ő árajánlatát fogadta el.

        Felelős: polgármester, körjegyző és pénzügyi 
                     ellenjegyző.
        Határidő: értelem szerint.
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g/ Forgó János: Tájékoztatja a képviselőket,  hogy december 11-én l7 órától tartanák meg 
a falugyűlést és előtte 1 órával tartanának egy testületi ülést.
December 13-án 16 órától Luca Napi tréfás játékokra hivatalos a testület Recskre, 14-én 
15  órától  rendeznék  meg  a  Falusi  Karácsonyi  ünnepségüket,  és  27.,  28-án  lenne  a 
szokásos évzáró testületi találkozó.

Dudás Róbert: Az erőművel kapcsolatban sajtótájékoztatót tartottak. Jó lett volna erről 
a testületet is értesíteni.
Hogyan áll a honlap és a Petőfi utcai híd?

Forgó  János:  A  sajtótájékoztatón  maga  is  vendég  volt,  nem  volt  tudomása  a 
meghívottak köréről. 
A honlap feltöltése folyamatban van, a  Petőfi  utcai  kis  híd a testületi  ülésen történt 
felvetést követően 2 napra kész volt, és sokkal jobb lett, mint amilyen volt.

Az ülésnek több napirendje nem volt a Polgármester azt bezárta.

K. m. f.

      Forgó   János                                                                            Dr. Jakab Dorottya
      polgármester                                                                                    körjegyző

Lajtosné Lécz Erzsébet

jkv. hit.

Dudás Róbert
jkv. hit.
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