
   JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-
én 16 órai kezdettel tartott ülésén.

Határozat száma Tárgy

34/2012. (XII. 11.) Az Önkormányzat 2013. évi munkaterve

35/2012. (XII. 11.) Mátraballa Alsó fokú Oktatás Fejlesztéséért Közalapítvány 2012. 
évi működéséről szóló beszámoló

36/2012. (XII. 11.) ÉMOP-3.1.3-11-2012-0135. projekt azonosító számú pályázat az 
„Út- és járda felújítási munkákra

37/2012. (XII. 11.) Adósságrendezés

38/2012. (XII. 11.) Hitelfelvétel a Takarékszövetkezettől

39/2012. (XII. 11.) Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulási határozat

Rendelet száma Tárgy

13/2012. (XII. 12.) Az Önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodása 

14/2012. (XII. 12.) Mátraballa község kül- és belterületének Szabályozási Tervéről és
Helyi Építési Szabályzatáról

15/2012. (XII. 12.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásokról,  valamint  a  szervezett  köztisztasági 
közszolgáltatás kötelező igénybevétele
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VIII.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11.-én
               16 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,
Nyerges György vállalkozó.

Forgó János:  Köszönti a képviselőket, a körjegyzőnőt és Nyerges Györgyöt. 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, azzal a kiegészítéssel, hogy először Nyerges György 
vállalkozót hallgassák meg, melyet a Képviselő-testület egyhangú szavazattal elfogad.

Forgó János:  Mivel a testület részéről igényként már többször felvetődött a tájékoztatás a 
községben  készülő  3  beruházással  kapcsolatban,  felkéri  Nyerges  urat,  hogy  tartson  rövid 
ismertetőt a testület részére.

Nyerges György: Örömmel mondhatja, hogy 3 beruházás van folyamatban Mátraballán.
Az első, a biopellet üzem, mely 95 %-os készültségen van. Céljuk ezzel a beruházással az, 
hogy évente  6  ezer  tonna kiváló  minőségű  pellet  előállítása  történjen  a  svéd  technológia 
alapján a  legyártott  gépeken.  Műszakonként  3  főt  tudnak foglalkoztatni.  Januárban lesz  a 
próbaüzemeltetés, azt követően indulhat a termelés.

Bíró  Sándor:  Milyen  nyersanyagra  lesz  szükség  és  honnan  lesz  beszerezve  az  a  nagy 
mennyiség?

Nyerges  György: Viszonylag  kevés  mennyiségű  fára  lesz  szükség  a  pellet  üzem 
működtetéséhez. 2 beszállítóval tárgyalnak, hogy melyik nyer, még nem tudja.
A  másik  beruházás  a  0,4  wattos  biogáz  erőmű,  mely  villamos  energiát  termel  növényi 
alapanyagokból,  szerves  trágyából,  borászati  maradványokból.  Szintén  kis  kapacitású 
üzemnek  mondható.  Műszakonként  2  főt  tudnak  alkalmazni.  Mátraballai  vállalkozóval 
tárgyaltak az alapanyag biztosításáról. Kora tavasszal kezdik a beruházást és nyár végére 
akarják üzembe helyezni.
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Dudás Róbert: Milyen forgalomnövekedést eredményez ez a beruházás? Zárt rendszerű lesz?

Nyerges György: Nagyon jelentős forgalomnövekedés nem lesz, naponta 2-3 autó mozgását 
jelentené. A pellet és a bizogáz üzem is teljesen zárt technológia. Metángázt állítanak elő, 
azzal hajtják a gázmotort.

Forgó Zsolt: A környezetre nem lesz veszélyes?

Dudás  Róbert: A  kibocsátott  gázokra,  szagokra  gondol.  A  nyersanyagok  jelenthetnek-e 
gondot?

Nyerges  György: A  beruházás  a  környezetre  nem lesz  veszélyes.  Veszélyes  gázok  nem 
lesznek. Ami gondot jelenthet, az a szerves trágya, de azt már most is ott tárolják az üzemtől  
250 m-re, egyéb veszélyes gázok nem lesznek.

Bíró Sándor: 2012. október 12-én a Környezetvédelmi Felügyelőség honlapjáról tudta meg, 
hogy 21 napon belül lehetett volna kiegészíteni, illetve észrevételt tenni a lakosság részéről. 
Megérkezett-e ez a levél a Környezetvédelmi Felügyelőségtől? A képviselők mindig kérték a 
tájékoztatást a készülő beruházásokról.

Dr. Jakab Dorottya: Megérkezett a Környezetvédelmi Felügyelőség ez irányú megkeresése 
és az előírásoknak megfelelően a hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre is került, melyre nem 
reagált senki.

Nyerges György: A harmadik beruházás egy kisebb üdülőfalu létrehozása a Marx utca fölötti 
részen, 5, 4 ha területen bekerítve, portaszolgálattal. 8 faház, házanként 4 szoba, fürdőszoba, 
nappali,  mely  körülöleli  a  közösségi  épületet,  a  melegkonyhás  és  a  wellness  részt.  A 
beruházást szintén 2013 tavaszán kezdik, és év végére szeretnék befejezni.  A megvalósult 
beruházás kb. 10 -12 fő alkalmazását teszi lehetővé. 
Megmutatja a kész tervrajzokat a képviselőknek.

Bíró  Sándor: Örül  a  beruházásoknak,  mert  ez  által  a  munkaügyi  problémák  nagy része 
megoldódhat.  Honnan  lesz  az  üdülőfalu  bejárata?  Hogyan  számolták  a  kihasználtságot, 
hogyan mérték fel a vendégkört?

Nyerges György: A bejárat a bisztró felől lesz. Úgy számoltak, hogy 40 – 45 %-os kihasz-
náltságnál már nyereséges lesz. Megfelelő szakemberek foglalkoznak a reklámmal. Reméli, 
hogy a közeljövőben lesz olyan beruházás, mely ezekhez kapcsolódik.

Dudás Róbert: Megköszöni a tájékoztatást,  melyet  már rég szorgalmaztak. Kérdi Nyerges 
urat, hogy el tud-e jönni a falugyűlésre, mert a lakosságot foglalkoztatják a beruházások, és 
valószínűleg érdeklődni fognak. 

Nyerges György: Sajnos nem tud részt venni a falugyűlésen, de ezek a beruházások a falu 
lakosságát nem fogják negatívan érinteni, csak pozitíven.

Forgó János: Nagyon jó dolognak tartja,  hogy ez a 3 beruházás  egy alig  800 lelkes  kis 
községben valósul meg. Sokat várnak tőle.
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Nyerges György: Az, hogy mindhárom beruházás itt valósul meg,  az ő érdeme.

1./ Az Önkormányzat 2013. évi munkaterve
Előadó: Forgó János polgármester
Előterjesztés: csatolva.

Vélemény javaslat nem volt.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

34/2012. (XII. 11.) sz. önkormányzati határozat

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Mátraballa 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi munkatervét az 
alábbiak szerint hagyja jóvá:

A Képviselő-testület üléseinek helye: Polgármesteri Hivatal 
                                                             Polgármesteri irodája. 
A Képviselő-testület üléseinek ideje: 18 óra.

Február 05.
(kedd)

1. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének részletes tár-
gyalása (I. forduló). 
Felelős: polgármester, gazdálkodási előadó.

Február 26. 
(kedd)

1. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 
(II. forduló)

     Felelős: polgármester, PB elnök
2. A mátraballai Polgárőr Egyesület beszámolója a 2012. évi 

tevékenységről 
Felelős: polgármester, egyesület elnöke

3. Az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének elfoga-
dása
Felelős: polgármester.

Április 23. 
(kedd)

1. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása, 
tartalék felosztása
Felelős: polgármester.

2. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtása 
(zárszámadás) 
Felelős: polgármester, PB elnöke
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Május 28. 
(kedd)

1. Az önkormányzat 2012. évi gyermekvédelmi  munkájának 
értékelése. 
Felelős: körjegyző

2. Tájékoztató a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről
Felelős: intézményvezető

3. Tájékoztató  a  község  kulturális  életéről  (könyvtár, 
nyugdíjas klub). 
Felelős: könyvtári asszisztens

Szeptem- Napirend előtt:  A két ülés között végzett munka.
ber 10. 
(kedd)

1. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása
Felelős: polgármester.

2. A 2013. évi költségvetés I. féléves végrehajtása. 
Felelős: polgármester, PB elnöke

November 
26. 

1. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása
Felelős: polgármester.

(kedd) 2. A 2013. évi költségvetés 3/4 éves végrehajtása
Felelős: polgármester, PB elnöke

3. 2014. évi koncepció megtárgyalása. 
Felelős: polgármester

December 
17. 

1. Önkormányzat 2014. évi munkaterve 
Felelős: polgármester

(kedd) 2. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása.
Felelős: polgármester és körjegyző

3. Beszámoló a Mátraballa Alsó fokú Oktatás Fejlesztéséért 
Közalapítvány 2013. évi működéséről.   
Felelős: kuratórium elnöke    

Mátraderecske – Mátraballa Községi Önkormányzatok
Közös Képviselőtestületi üléseinek 2013. évi

MUNKATERVE 

2013. február 25. (hétfő)      16 óra Mátraderecske
Napirend: 
1. Mátraderecskei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének
    elfogadása
    Előterjesztő: polgármesterek és körjegyző.
2. A köztisztviselők munkateljesítményének alapját képező kiemelt célok 
    meghatározása
    Előterjesztő: körjegyző.
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2013. április 22. (hétfő)    16 óra            Mátraballa
Napirend: 
1. Mátraderecskei Közös Önkormányzati Hivatal 2012. évi zárszámadási  
    határozatának elfogadása.
    Előterjesztő: polgármesterek és körjegyző.
                                       - 152-

2013. szeptember 09. (hétfő)   16 óra Mátraderecske
Napirend: 
1. Mátraderecskei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének
    I. féléves végrehajtása
    Előterjesztő: polgármesterek és körjegyző.

2013. november 25. (hétfő) 16 óra Mátraderecske
Napirend: 
1. Mátraderecskei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének
    ¾ éves végrehajtása  
    Előterjesztő: polgármesterek és körjegyző.
2. Beszámoló a Körjegyzőség hivatalainak 2013. évi munkájáról
    Előterjesztő: körjegyző.
    Előterjesztő: polgármesterek és körjegyző.
3. Tájékoztató a közös fenntartású intézmények működéséről
    Előterjesztő: intézményvezetők.

                                         Határidő: Értelem szerint
                                         Felelős: Polgármester.

2./ Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet
Előadó: Forgó János polgármester
Előterjesztés: csatolva.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
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Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2012.  (XII. 12.) rendelete

A 2013. évi átmeneti gazdálkodásról

Mátraballa  Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete  az államháztartásról  szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat 
2013. évi átmeneti gazdálkodásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Mátraballa község Önkormányzatának Képviselő-testülete, felhatalmazást ad a polgár-
mesternek  arra,  hogy  a  Körjegyzőség,  illetve  a  költségvetési  intézmények  útján  a 
2013. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig a hatályos jogszabályok és a 2012. 
december 31. napjáig elfogadott megállapodások, valamint a Képviselő-testületnek a 
2013. évi költségvetési  rendelet  hatályba  lépéséig meghozott  döntései  szerint  -  az 
Önkormányzatot megillető bevételeket beszedje, kiadásokat teljesítse.

(2) A   Képviselő-testület   felhatalmazza   a  polgármestert,  hogy a  2012.  évről  áthúzódó 
számlák kifizetéséről gondoskodjon.

  
2. §

(1) Az Önkormányzattal és intézményeivel köztisztviselői és közalkalmazotti jogviszony-
ban álló alkalmazottai részére az átmeneti gazdálkodás időszakában illetményemelésre 
kizárólag  a  köztisztviselők  és  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  törvények 
illetményrendszere  szerinti  esedékes  (kötelező)  illetmény-módosítási  igényre  való 
tekintettel  kerülhet  sor  (besorolási  osztályban,  besorolási  fokozatban,  fizetési 
fokozatban való soros előrelépés). Ezen körön kívül illetmény-emelésre költségvetés 
megállapításának időpontjáig nem kerülhet sor.

(2) Az Önkormányzattal alkalmazásban álló közalkalmazottak és köztisztviselők részére
Az  átmeneti  gazdálkodás  időszakában  a  rendszeres  illetmény-juttatáson  és  a 
rendszeres jellegű illetményen felüli juttatáson (pl. havi étkezési hozzájárulás) kívül 
más jellegű juttatás nem adható.

3. §

Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat 
és beszedett bevételeket be kell illeszteni.

4. §

E rendelet  2013.  január  1.  napján  lép  hatályba  és  a 2013. évi  költségvetési rendelet 
hatályba lépésével hatályát veszti.

      Forgó János sk.                                                                             Dr. Jakab Dorottya sk.
      polgármester                                                                                            körjegyző
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3./ Beszámoló a Mátraballa Alsó fokú Oktatás Fejlesztéséért Közalapítvány 2012. évi 
     működéséről
     Előadó: Forgó János polgármester

              Deák Imréné kuratórium elnöke
Előterjesztés: csatolva.

Forgó János:  Sajnos Deák Imréné a kuratórium elnöke nem tudott eljönni az ülésre, de 
úgy gondolja az előterjesztés olyan részletes, hogy tudnak benne dönteni.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

35/2012. (XII. 11.) sz. önkormányzati határozat

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képvi-
selő-testü-lete a Mátraballa Alsó fokú Oktatás Fej-
lesztéséért Közalapítvány 2012. évi gazdálkodásáról 
készített beszámolóját elfogadja, illetve jelen határo-
zatával jóváhagyja.

    Határidő: Értelem szerint.
    Felelős: Polgármester.

4./ Egyebek

     a/ Forgó János: A meghívóban 4. napirendként az iskola átadásáról szóló megállapodás 
         elfogadása áll, de ebben a kérdésben a tegnapi együttes képviselő-testületi ülésen dön-
         tést tudtak hozni, így a mai ülésen ennek a napirendnek a tárgyalása nem szükséges. 

b/ Rendezési terv módosítása
Előadó: Forgó János polgármester
              Dr. Jakab Dorottya körjegyző
Előterjesztés: csatolva.

Dudás Róbert: A rendezési terv ilyen irányú megváltoztatásáról már egyszer döntöttek.

Dr. Jakab Dorottya: Akkor, az egy elvi döntés volt, hogy szükséges a rendezési terv 
módosításának elindítása, hogy a Marx út fölötti részre megépíteni tervezett pihenő park 
kaphasson építési engedélyt, ezáltal pályázatot nyújthasson be.

Bíró Sándor: Ezzel a változtatással az állattartási probléma is meg lesz oldva.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
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Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2012.  (XII. 12.) rendelete

Mátraballa község kül- és belterületének Szabályozási Tervéről és
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2005. (X. 27.) rendeletének módosítása

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c./ pontjában és a 13. 
§ (1) bekezdésében,  valamint  a  helyi  önkormányzatokról  szóló módosított  1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörében eljárva, Mátra-
balla  község  kül-  és  belterületének  Szabályozási  Tervéről  és  Helyi  Építési 
Szabályzatáról  szóló  7/2005.  (X.  27.)  rendeletét  (továbbiakban:  HÉSZ)  az  alábbiak 
szerint módosítja:

1. §

A HÉSZ 36. §-a és az azt megelőző „Mko1,2 korlátozott  használatú mezőgazdasági 
terület” cím helyébe az alábbi cím és 36. § lép:

„Mko1 és Mko2 korlátozott használatú mezőgazdasági terület övezetei

36. §

(1) Korlátozott használatú mezőgazdasági területbe jellemzően a természetes és termé-
szetközeli állapotú, a felszíni és felszín alatti vizek védelmét, valamint a természet- 
és  tájvédelmet  is  szolgáló  –  részben  természeti  védettség  alá  eső  területrészek 
tartoznak.

(2) Belvíz és árvíz által veszélyeztetett korlátozott használatú mezőgazdasági területen
épület nem helyezhető el.

(3) Gazdasági épületként elhelyezhető a legeltetéses állattartást illetve természetvédelmi
Bemutatást,  ismeretterjesztést  szolgáló  épület.  Az  ilyen  épületek  max.  4,5  m 
építménymagassággal,  szabadon álló beépítési  móddal,  tájba illő,  hagyományőrző 
módon kialakítva építhetők.

(4) Lakóépület  az övezetben  csak  szőlő, gyümölcsös, kert és szántó  művelési ág terü-
leten  helyezhető  el,  ha  a  telek  területe  eléri  a  6000  m2-t  Építménymagasság 
legfeljebb 4,5 m, legnagyobb bruttó beépített terület épületenként 300 m2.

(5) Az  Mko2  övezet  erdősítésre  alkalmas  korlátozott  használatú  mezőgazdasági 
területet jelöl, ahol az erdőművelés irányába történő művelési ág váltás a rendezési 
terv módosítása nélkül megvalósítható.”
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2. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Kihirdetéséről  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatban  meghatározott  módon  a 

körjegyző gondoskodik.

Forgó János sk.                                                                Dr. Jakab Dorottya sk.
 polgármester                                                                            körjegyző

c/ Dr. Jakab Dorottya: Elmondja, hogy a közbeszerzési eljárás során mindhárom aján-
lattevő részére kellett hiánypótlási felhívással élni. Ebből az egyik ajánlattevő határidőre 
nem tett eleget hiánypótlási kötelezettségének, ezért javasolja, hogy ezen ajánlattevő, a 
Master Ride Kft. ajánlattevő ajánlatát a Képviselő-testület nyilvánítsa érvénytelennek.

Forgó János: A könyvtár épületét a mai nappal átadták a kivitelezőnek. Elmondja még 
a képviselőknek, hogy az aszfalt árában 2 év alatt 20 %-os volt a drágulás.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

36/2012. (XII. 11.) sz. önkormányzati határozat

Mátraballa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete,  mint  Döntéshozó  Bizottság  egyhangúlag 
úgy dönt,  hogy az „Út- és járda felújítási  munkák 
Mátraballa Községi Önkormányzat részére – ÉMOP-
3.1.3-11-2012-0135.  projekt  azonosító  számú 
pályázat  keretében”  tárgyban  a  HE-DO  Kft. 
Ajánlattevő  és  a  Horuczi  ’97  Kft.  Ajánlattevő 
ajánlatát érvényessé nyilvánítja és lefolytatja velük a 
tárgyalást.
Projekt neve: „Településrehabilitáció Mátraballán”.
Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete, mint Döntéshozó Bizottság úgy dönt, hogy 
az  „Út-  és  járda  felújítási  munkák  Mátraballa 
Községi  Önkormányzat  részére  –  ÉMOP-3.1.3-11-
2012-0135.  projekt  azonosító  számú  pályázat 
keretében” tárgyban a Master Ride Kft. Ajánlattevő 
ajánlatát  érvénytelenné nyilvánítja a Kbt. 74. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján,  tekintettel  arra,  hogy a 
hiánypótlási  felhívásnak határidőre nem tett  eleget, 
nem csatolta a hiányzó dokumentumokat

    Felelős: Polgármester, Körjegyző és Pénzügyi   
                  ellenjegyző.
   Határidő: Értelem szerint.
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d/ Önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása
Előadó: Forgó János polgármester
              Dr. Jakab Dorottya körjegyző
Előterjesztés: csatolva.

Dr. Jakab Dorottya: Az adósságrendezéshez a kiküldött anyag utolsó oldalán található 
határozati javaslatot el kell fogadni a testületnek, kéri, hogy ezt tegyék meg.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

37/2012. (XII. 11.) sz. önkormányzati határozat

1.  Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete a Magyarország 2012. évi központi költség-
vetéséről  szóló  2011.  évi  CLXXXVIII.  törvény (a 
továbbiakban:  költségvetési  törvény)  76/C.  §-ban 
foglaltakra  figyelemmel  kinyilvánítja,  hogy  a 
törvényben  írt  feltételekkel  tartozásai 
megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam által 
biztosított,  egyszeri,  vissza  nem  térítendő 
költségvetési  támogatást,  azon  adósságelemek 
tekintetében,  amelyekre  a  költségvetési  törvény  a 
támogatás igénybevételét lehetővé teszi.
2.  A  Képviselő-testület  kijelenti,  hogy  2012. 
december 12-én adósságrendezési eljárás alatt 
nem áll. 
3.  A Képviselő-testület  a  Polgári  Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény 286. § alapján
hozzájárul,  hogy  az  1.  pontban  megjelölt 
adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb 
költségeit  az  Önkormányzat  helyett  az  állam 
közvetlenül  megfizesse  a  hitelezőknek/ 
kölcsönnyújtóknak.
4.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében:
a.)  a  hitelezők/kölcsönnyújtók  által  az  érintett 
adósságelemek  tőke  és  járulékrészéről,   valamint 
egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja,
b.)  a  költségvetési  törvény  szerint,  határidőre 
szolgáltassa  a  szükséges  adatokat  a  Magyar 
Államkincstár  felé  és  ahhoz  csatolja  a  szükséges 
nyilatkozatokat,  igazolásokat,  egyéb  dokumen-
tumokat,
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c.)  a  költségvetési  törvény  76/C.  §  (10) 
bekezdésében meghatározott megállapodást megkös-
se,  amennyiben  azt  az  államháztartásért  felelő 
miniszter kezdeményezi.
5.  A  Képviselő-testület  kijelenti,  hogy  az 
Önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel, vagy
egyéb  számlaköveteléssel,  szerződéssel,  ami 
kifejezetten a konszolidációval érintett adósságelem-
hez  kapcsolódik,  illetve  annak  fedezetére,  vagy 
teljesítés biztosítékául szolgál.
6. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. 
§  szerinti  adósságkonszolidáció  során  a  Magyar 
Államkincstár  a  banktitkot  képező,  az 
Önkormányzatra  vonatkozó  a  törlesztéshez 
szükséges  adatokat,  információkat,  megismerje  és 
kezelje.

   Felelős: Polgármester
   Határidő: 2012. december 17.

e/ Forgó János: Korábban hoztak egy olyan határozatot, hogy az utas pályázat önerejére
december 15-ig benyújtják a hitelkérelmet a pénzintézethez. A takarékszövetkezet kérte, 
hogy a hitelkérelmet a jövő évben nyújtsák csak be. Mivel az egész beruházás csúszik, 
ezért nem jelent gondot a kérés teljesítése. 

Bíró Sándor: Az ÖNHIKI-ről van-e valamilyen információ?

Forgó János: Ígéret van rá, hogy arra is kapnak.
A  hét  milliós  folyószámla  hitelkeretet  a  mai  nappal  kimerítették.  Lehet,  hogy 
valamennyi keretre a jövő évben is szükségük lesz.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

38/2012. (XII. 11.) sz. 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.
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A  hitel  összege:  maximum  3.500.000,-  Ft,  azaz 
maximum Hárommillió-ötszázezer 00/100 forint.
A hitel futamideje: 2013. december 31.
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  a  hitel 
futamidején belül csak akkor és csak olyan mértékig 
intézkedjen,  amennyiben  azt  az  Önkormányzat 
gazdasági  helyzete  és  a  projekt  finanszírozása 
szükségessé teszi. 
  
   Felelős: Polgármester
   Határidő: értelem szerint. 

f/ PEVIK árajánlata a 2013. évi  hulladékszállítási díjra
Előadó: Forgó János polgármester
Előterjesztés: csatolva.

Forgó János: A PEVIK a mai nappal megküldte 4,2 %-os emelést tartalmazó javaslatát 
a szemétszállításra.

Dudás Róbert: A lakosságot érintő hulladék elhelyezési járulék a 4,2 %-os emelésen 
felül van?

Dr. Jakab Dorottya: Igen, azon felül.

Bíró Sándor: Ezzel mennyi lesz a szállítási díj?

Forgó János: A 350 Ft-os heti díjhoz még hozzájön a 25 Ft/hét/kuka és összesen 375 Ft 
lesz hetente a szállítási díj, éves szinten bruttó 19.500 Ft.

Forgó Zsolt: Erre nem vonatkozik a 4,2 %-os maximum?

Dudás Róbert: Soknak tartja az emelést. Meddig kell elfogadni a díjat?

Dr. Jakab Dorottya: A díjakat,  ha az emelkedik,  akkor úgy kell  elfogadni,  hogy a 
kihirdetés és a hatályba lépés között legalább 30 napnak el kell telnie.  
2014. év végéig érvényes szerződésük van a PEVIK Kft-vel.
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Forgó János: A PEVIK ajánlata a legkedvezőbb volt 2009-ben, amikor lefolytatták a 
közbeszerzési eljárást közösen másik 6 településsel.

A  Képviselő-testület  3  igen  szavazattal  2  tartózkodás  mellett  az  alábbi  rendeletet 
alkotja:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2012. (XII.12.) rendelete

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás 

kötelező igénybevételéről szóló 5/2009. (V.28.) rendelet módosítása

Mátraballa  Község  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  (a  továbbiakban: 
Képviselőtestület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § 
(1) bekezdésében kapott  felhatalmazás alapján „A települési  szilárd hulladékkal 
kapcsolatos  hulladékkezelési  helyi  közszolgáltatásokról,  valamint  a  szervezett 
köztisztasági  közszolgáltatás  kötelező  igénybevételéről”  szóló  5/2009.  (V.28.) 
rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Rendelet 3. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„3. számú melléklet az 5/2009. (V.28.) rendelethez 
A szolgáltató által a szilárd hulladék elszállításához rendszeresített gyűjtőedényzet 
2013. évi díjszabása:

Edényzet megnevezése Ürítési díj 
Ft/alkalom

60     literes űrtartalomnak megfelelő  
edényzet (Ft/db)

  245.-Ft  

60     literes zsák ( nem szelektív)  (Ft/db)  294 Ft
120   literes gyűjtőedény   350.-Ft
240   literes edényzet   630.-Ft
1100 literes konténer   3503.- Ft
4-5 m3 konténer 11496.-Ft

A díjak az ÁFÁ-t (27 %) tartalmazzák!

A fenti árak magukba foglalják a szállítás, elhelyezés, kezelés és ártalmatlanítás 
költségeit, valamint évi egy alkalommal a lomtalanítási munkák költségeit is.
A fenti díj mellett a 110/120 literes edényzet esetében gyűjtőedényenként bruttó 1.651.- 
Ft/év/kuka összeget is be kell fizetni hulladék-elhelyezési járulék címén. Más térfogatú 
edények ez irányú díjai arányosan változnak.”
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2. §

(1) Ez a rendelet 2013. január 11.-én lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző – a helyben szokásos, illetve a Szervezeti 

és Működési Szabályzatban meghatározott módon – gondoskodik.

         Forgó  János sk.                                               Dr. Jakab Dorottya sk.
           polgármester                       körjegyző

g/ Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tájékoztatója
Előadó: Forgó János polgármester
Előterjesztés: csatolva.

Dr.  Jakab  Dorottya:  Ismerteti  a  Képviselő-testülettel  a  Heves  Megyei  Regionális 
Hulladékgazdálkodási  Társulás  levelét,  illetve  az  annak  végén  szereplő  határozati 
javaslatot. 

Forgó János: Kéri, hogy a határozati javaslatot a Képviselő-testület fogadja el. 

A  Képviselő-testület  3  igen  szavazattal  2  tartózkodás  mellett  az  alábbi  rendeletet 
alkotja:

39/2012. (XII. 11.) önkormányzati határozat

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  megbízza  a  Heves  Megyei  Regionális 
Hulladékgazdálkodási  Társulást  a  Társulás 
tagönkormányzatainak  közigazgatási  területén 
képződő  kommunális  hulladék  2013.  január  01. 
napjától  történő gyűjtésére  /  szállítására  vonatkozó 
közszolgáltatás tárgyában a közbeszerzési eljárásnak 
a  Mátraballa  Községi  Önkormányzat,  mint  a 
Társulás  tagönkormányzata  nevében  történő 
lebonyolításával. 
A  társulási  szinten  kiválasztott  hulladékgyűjtést  / 
szállítást  végző  közszolgáltató  tevékenysége  a 
jelenleg  hatályos,  gyűjtésre  /  szállításra  megkötött 
közszolgáltatói  szerződések  lejártát,  megszűnését 
követően kezdődik.

     Felelős: Polgármester.
     Határidő: Értelem szerint.



- 139  -

h/ Forgó János: Tájékoztatja a képviselőket  arról,  hogy  Recsken  Lucanapi  rendezvény 
lesz, nagy szeretettel várják a testületet csütörtökön 4 órára, december 28-án  délután 
színház és 17 órától évzáró vacsora.

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

K. m. f.

             Forgó   János                                                                             Dr. Jakab Dorottya
             polgármester                                                                                     körjegyző

Bíró Sándor
jkv. hit.

Forgó Zsolt
jkv. hit.
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