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I.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14.-én
               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,
Deák Imréné PB. tagja.

Forgó János: Köszönti a képviselőket, és a meghívottakat. 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, azzal a kiegészítéssel, hogy napirend előtt meghallgatják 
Dudás  Róbert  képviselő  úr  javaslatát,  melyet  a  Képviselő-testület  egyhangú  szavazattal 
elfogad.

Napirend előtt:

Dudás Róbert: Felolvassa javaslatát a székely zászlónak az Önkormányzat épületére történő 
kihelyezésére.
Levél jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Forgó János: A maga részéről támogatja a javaslatot, és megígéri, hogy a zászló helyét az 
Önkormányzat ki fogja alakítani és a székely lobogó kihelyezésre fog kerülni.

Forgó Zsolt: Szintén támogatja a javaslatot.
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A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő- 
testületének 1/2013.   (II. 14.)    határozata  

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  Dudás  Róbert  képviselő 
indítványára kitűzi az Önkormányzat  Polgármesteri 
Hivatalának  épületére  a  székely  zászlót.  A 
Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a 
zászló kitűzéséről gondoskodjon.

     Határidő: 2013. február 28. 
     Felelős: Polgármester

Napirend:

1./ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének részletes tárgyalása (I. forduló)
Előadó: Forgó János polgármester,
              Nagy Zoltánné gazdálkodási főelőadó
Előterjesztés: csatolva.

Forgó János:  Bevezetésként elmondja, hogy 2013. január 1-től megváltozott az önkor-
mányzatok  finanszírozása.  Igaz,  hogy  a  kormány  átvállalta  az  önkormányzatok 
adósságállományát (a kis települések adósságállománya az összesnek a 10 %-át tette ki), 
de elvette a SZJA helyben maradó részét és a gépjárműadó 60 %-át. Feladatfinanszírozás 
lesz,  csak  a  kötelező  feladatokat  finanszírozza  le,  de  azokat  is  csak  részben. 
Általánosságban említi, hogy a közvilágítási feladatokat kb. 60 %-ban, az óvodai ellátás 
feladatot kb. 50-60 %-ban fedezi csak le az állam. Alulfinanszírozott a temető,  a helyi 
utak, a kulturális feladatok, a zöldterületek gondozása stb. Hiába lett átvállalva az adósság, 
ezzel  a finanszírozási  renddel  oda jutnak, hogy újra hitel  felvételére  kényszerülnek.  A 
kistérség  20  települése  közül  eddig  5-7  volt  ÖNHIKI-s,  ezután  kb.  ennyi  nem  lesz 
mínuszos. Akik nem tudnak saját bevételt mellé tenni, ott nagy baj lesz. Ezeket a gondokat 
szervezetten  jelezték  a  TÖOSZ felé.  Most  nem lehet  mínuszos  költségvetést  tervezni. 
Beépítették a tavaly decemberben kapott ÖNHIKI összegét, így a 2013-as költségvetést ki 
tudták hozni nullásra. Bíznak abban, hogy el tudnak számolni az ÖNHIKI-vel és nem kell 
visszafizetni. Nagyon sok településen már most sem tudják kezelni a helyzetet.
Egy létszámot a hivataltól átadtak a járáshoz. A jegyzőnő hetente 2 alkalommal jár fel, 
keddi és csütörtöki napokon. A veszteséges forrásokat igyekeztek megszüntetni, ilyen volt 
a  konyha,  tavaly  átlagban  napi  40  adagot  főztek.  Szerencsésnek  mondható,  hogy a  4 
órában alkalmazott élelmezésvezetőt átvette a tankerület. Az óvodánál a melegítőkonyhán 
alkalmazott  konyhalánynak  Recsken  sikerült  elhelyezkednie.  A  két  konyhai  dolgozó 
helyzete is megoldódni látszik, mert a vásárolt élelmezésnél is kell egy főt alkalmazni az 
ebéd kiosztásánál. A nyugdíj előtt álló dolgozóra gondolt 6 órában. A kultúr takarítója is 
nyugdíj előtt áll, az idén meg lesz a 40 éves szolgálati ideje. El is akar menni nyugdíjba, 
így a másik konyhai dolgozót lehet ott alkalmazni, ezáltal a helyettesítés is megoldódna.
Ez után a bevezető után kéri Nagy Zoltánné gazdálkodási előadót, ismertesse az Önkor-
mányzat 2013. évre tervezett költségvetését részletesen.
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Nagy Zoltánné: A költségvetés bemutatását a mérleggel kezdi. 
Az ÖNHIKI teljes összege beépítésre került a bevételi oldalon, mellyel június 30-ig kell 
elszámolni. A működési bevételek legnagyobb része az intézményi térítési díjakból és a 
bérleti díjakból tevődik össze. Április 1-től van tervezve a vásárolt élelmezéssel Mátra-
derecskéről és a térítési díjakkal, melyeket a melléklet tartalmaz. Az iskolás gyermekeknél 
és a szociális étkeztetésnél jelentős a térítési díj emelkedése, 20-23 %. A térítési díjakat 
Mátraballa szedné be, Mátraderecske egy összegben számlázná le az étkezéseket havonta.

Forgó János: A tervezetben nincs benne a szállítási költség, melyet még meg kell oldani.

Bíró  Sándor:  Javasolja,  menjenek  végig  részletesen  az  Önkormányzat  kötelező 
feladatain, és meglátják majd, hogy mi marad a nem kötelező feladatokra.

Dudás Róbert: Jogosnak tartja a felvetést,  de ebből az anyagból nem igazán tűnik ki, 
hogy mi a kötelező feladat. Külön táblázatot kellene készíteni, más bontásban.

 Forgó János: Eddig is mindig ilyen anyag ment ki.

Nagy  Zoltánné: Folytatja  a  bevételek  magyarázatát  az  l.  sz.  melléklet  alapján.  Az 
iparűzési  adóban  jelentős  mértékű  emelkedéssel  számoltak,  mert  figyelembe  vették  a 
tavaly év végén kapott feltöltések ez évi vonzatát és az új beruházások beindulását. Az 
állami támogatás összege a tavalyi 8 M-hoz képest jelentősen emelkedett, ebben van az 
óvodára kapott normatíva.

Bíró Sándor:  Az 1. sz. mellékletben és a mérlegben a sajátos működési bevétel  eltér, 
miért?

Nagy Zoltánné:  A kommunális adó az 1. mellékleten a sajátos működési bevételekben 
egy  összegben  van,  a  mérlegben  megosztva  működési  (1.332  e  Ft)  és  felhalmozási 
(3.108eFt) bevételként szerepel, ezért az eltérés.
Felhalmozási bevételként az ÉRV-től üzemeltetési jogra 500 e Ft van tervezve, valamint a 
településrehabilitáció Mátraballán beruházásra kaptak 50.772 e Ft-ot, és 913  e Ft-ot az 
EU önerő alap támogatásból az önerőre. A 400 e Ft a Fundamentánál lejáró összeg, a 655 
e Ft pedig a tavaly kiutalt EU támogatás előlegének a maradványa, amit felhalmozási célú 
pénzmaradványként különítettek el. 
A beruházás megelőlegező hitel nem került felvételre, mert az év végén kapott ÖNHIKI-s 
támogatás megoldotta a pénzügyi gondjaikat. Elképzelhető, hogy már nem is kell felvenni, 
vagy esetleg nagyon rövid időre.
A költségvetési  törvény 4. mellékletében kiegészítő  támogatásra – szerkezet  átalakítási 
tartalékra  –  44  milliárd  Ft  van  elkülönítve.  Kétszer  adható  be  a  pályázat,  ugyanúgy 
működik, mint az ÖNHIKI, ugynazok ennek is a beadási határidői.
A beruházási kiadások a 4. mellékletben vannak részletezve.

Bíró Sándor: Felhalmozási célú pénzeszközök átadása háztartásoknak, mit jelent?

Nagy Zoltánné: A Csatornamű Társulás megszüntetésének kiadásaira van beépítve az az 
összeg.
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A béreknél a garantált bérek vannak beépítve, a tavalyihoz képest kiegészülve az óvoda 
bérkiadásaival. A járulékok a bérekkel arányosak.
A  dologi  kiadások  a  tavalyihoz  képest  nagy  csökkenést  mutatnak.  Mivel  mínuszos 
költségvetést nem lehet tervezni, a dologi kiadások alul vannak tervezve. A iskola kiadásai 
már  nincsenek  benne,  a  tankerülettel  sikerült  nagyon  kedvező  megállapodást  kötni  a 
költséget átvállalására. Az átadott pénzeket a 2. információs tábla alapján mutatja be. A 
háziorvosi szolgálat  átadására a jelentősebb összeg abból adódik, 2 fő lesz jogosult 40 
éves jubileumi jutalomra, amit ki kell fizetni a közalkalmazotti törvény alapján.
A szociálpolitikai  feladatokra  tervezett  összeg a  járásnak átadott  feladatok  költségével 
csökkent. Az államtól szociálpolitikai normatívára 1,6 M Ft-ot kapnak. 

Bíró Sándor: A temetési segélyre tervezett összeg csökkent?

Forgó  János: Azért  csökkentették,  mert  tavaly  kevesebb  összeget  fizettek  ki,  mint 
amennyi be volt tervezve.

Dudás Róbert: Igaz, hogy a temetési segélyre tervezett összeg csökkent, de az átmeneti 
segély összege növekedett, amit jónak tart.

Forgó  Zsolt: A  nem  kötelező  feladatokra  nem  tudnának  többet  tervezni?  Gondol  a 
sportegyesületre.

Forgó János: Tervezhetnének többet is, de akkor máshonnan kell elvenni. Az elmúl évtől 
a  HELASZ  is  jobban  támogatja  az  egyesületeket.  A  Polgárőrségnél  létszám  gondok 
vannak, kevesen vannak és mindig ugyanazok az emberek adják az ügyeletet. A vezetőjük 
már többször le akart mondani. Az Önkormányzat tervezett támogatásán felül megkapják, 
a beszedett közterület-használati díjat.
Véleménye szerint sok önkormányzat örülne, ha nullásra ki tudná hozni a költségvetését. 
Itt sikerült, de nagyon szoros számítással. Megnyugtató, hogy az elkülönített 44 milliárd 
segítség lehet, ha év közben megszorulnának.

Dudás Róbert: Véleménye szerint a keretszámokból ennyit lehetett kihozni. A kormány 
megszorításaival nem ért egyet. Személy szerint fontos feladatnak tartja a polgárőrség és a 
sportegyesület  fenntartását  is,  de  sajnos  ezek  a  feladatok  nem  támogatottak.  Az 
intézkedések és a számok is azt mutatják, hogy a kis településeket ellehetetlenítik.

A Képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy a költségvetést az előterjesztés 
szerinti tartalommal javasolja a következő ülésre beterjeszteni, elfogadásra.

2./ Egyebek

     a/ Forgó János: Mindenki előtt ismert, hogy doktor úr nyugdíj mellett dolgozik közalkal-
mazottként.  A törvény kimondja,  hogy 2013.07.01.-től  ilyen  esetben választani  kell, 
mert  mindkét  juttatást  nem  lehet  igénybe  venni.  A  mátraderecskei  polgármesterrel 
beszéltek doktor úrral és megkérdezték, hogy a nyugdíjat vagy a közalkalmazotti bért 
választja?  Doktor úr úgy nyilatkozott, hogy még dolgozni szeretne, akár vállalkozóként 
is. Megmondták neki, hogy gyönyörű pályát futott be és már pihennie kellene. 
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Közölték,  hogy  a  legbecsületesebben  akarnak  eljárni  vele,  de  a  két  önkormányzat 
hosszú távra tervezi a II-es körzet ellátását. Azzal váltak el, hogy még gondolkodni fog.
Kéri  a  testület  ezzel  kapcsolatos  véleményét,  mert  Forgó  Gábor  polgármester  úrral 
szeretnék március 1-től felmenteni Doktor urat a munkavégzés alól.

Bíró Sándor: Meg kell várni Doktor úr döntését?

Forgó János: Nem, a testületnek kell benne döntenie.

Dudás Róbert: Minden tisztelete Doktor úré. Maximálisan egyetért abban, hogy hosszú 
távra kell gondolkodni a körzet ellátásában, de sajnos nem ő az a személy az életkora 
miatt, akiben hosszú távon gondolkodni lehet.

Forgó Zsolt: A hosszú távon való gondolkodást támogatja.

Bíró  Sándor:  Szintén  a  hosszú  távban  való  gondolkodást  javasolja,  de  Doktor  úr 
érdemeinek elismerése mellett.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő- 
testületének 2/2013.   (II. 14.)    határozata  

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete megtárgyalta a háziorvosi alapellátás, mint köte-
lező önkormányzati alapfeladat ellátásának kérdését 
az II. számú háziorvosi körzetben és úgy dönt, hogy 
2013.  július  01.  napjával  kezdődően  határozatlan 
időre a tevékenységet nem közalkalmazott orvos és 
asszisztencia  foglalkoztatásával  látja el,  hanem fel-
adat-ellátási megállapodás megkötésével – pályázta-
tást követően - kívánja működtetni a Mátraderecske 
és Mátraballa Községi Önkormányzatok által közö-
sen működtetett II. számú háziorvosi körzetet. Ezért 
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete  kezdeményezi,  hogy  Mátraderecske  Községi 
Önkormányzat  a  fentieknek  megfelelően  határozza 
meg létszámkeretét  Mátraderecske Községi Önkor-
mányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeleté-
ben. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
jelen határozatáról - Mátraderecske Községi Önkor-
mányzat ugyanebben a tárgyban hozott határozatával 
együtt  – a II. számú háziorvosi körzet közalkalma-
zottait értesítse.  
         Határidő: értelem szerint
         Felelős: polgármester, jegyző. 
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b/ Javaslat Mátraballa Alsó fokú Oktatás Fejlesztéséért Közalapítvány megszünteté-
sére
Előadó: Forgó János polgármester
Előterjesztés: csatolva.

Bíró Sándor: Mit jelent, hogy: A Bíróság az alapító kérelmére az alapítványt nem peres 
eljárásban megszüntetheti,  ha a közfeladat ellátásának biztosítása más módon, illetve 
más szervezeti keretben megvalósítható?

Dr. Jakab Dorottya:  A műemlékvédelmet azért kellett belevenni, mert a pályázathoz 
szükség volt rá. 

Forgó Zsolt: Jó lenne helyette egy másik közalapítvány, mert nagyon jó volt a SZJA 1 
%-ának bevétele. Most hogy az állam átvette az iskolát, szerinte nem lesznek annyira 
támogatva, mint amikor az Önkormányzat volt a fenntartó.

Dudás Róbert: Szerinte is jó lenne a Közalapítvány helyett egy másik, egyrészt a SZJA 
1 %-a miatt, másrészt vannak olyan lehetőségek, amire csak civil szervezetek tudnak 
pályázni.

Deák Imréné: Tudomása szerint az SZJA 1 % igénybevételének feltétele, hogy a köz-
alapítvány legalább 2 éve működjön.

Forgó János:  Hasznos volt a SZJA 1 %-a, tudták belőle fedezni az úszásoktatást,  a 
nyári táborozást.

Forgó Zsolt:  Kéri a jegyzőnőt,  járjon utána,  milyen szervezeti  egységet,  illetve jogi 
személyt megalakítva juthatnak hozzá azonnal az adó1 %-ához.

Dr.  Jakab  Dorottya: Az  SZJA  1  %-ok  igénybevétele  közhasznúsághoz  kötött.  A 
kuratórium  tagjai  vagyonukkal  nem  felelnek  a  Közalapítványért,  illetve  annak 
tartozásaiért. 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő- 
testületének  3/2013.   (II. 14.)    határozata  

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  (továbbiakban:  Képviselő-testület)  meg-
tárgyalta a Mátraballa Alsó fokú Oktatás Fejleszté-
séért  Közalapítvány  megszüntetésére  irányuló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
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1./ A Képviselő-testület alapítói  jogkörében eljárva 
úgy határoz, hogy kezdeményezi a Mátraballa Alsó 
fokú  Oktatás  Fejlesztéséért  Közalapítvány  jogutód 
nélküli  megszüntetését  az  illetékes  Törvényszék 
előtt  nem  peres  eljárás  keretében,  tekintettel  arra, 
hogy a közfeladatok ellátása más szervezeti keretben 
hatékonyabban,  célszerűbben  és  egyszerűbben 
megvalósítható.
2./  A  Mátraballa  Alsó  fokú  Oktatás  Fejlesztéséért 
Közalapítvány  Alapító  Okiratában  rögzített 
közfeladatok  a  továbbiakban  maga  Mátraballa 
Községi  Önkormányzat  által  hatékonyan 
célszerűbben és egyszerűbben biztosítható.
3./  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert, hogy a Mátraballa Alsó fokú Oktatás 
Fejlesztéséért Közalapítvány jogutód nélkül történő 
megszüntetésével  kapcsolatos  további  szükséges 
intézkedéseket tegye meg.
4./ A Képviselő-testület alapítói  jogkörében eljárva 
kezdeményezi,  hogy  a  jogutód  nélkül  megszűnő 
Mátraballa  Alsó  fokú  Oktatás  Fejlesztéséért 
Közalapítvány  vagyona  az  alapító  Mátraballa 
Községi  Önkormányzathoz  kerüljön  vissza.  A 
Képviselő-testület  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy 
az Önkormányzat a megszerzett vagyont a megszűnt 
Mátraballa  Alsó  fokú  Oktatás  Fejlesztéséért 
Közalapítvány céljaihoz hasonló célra fordítja.

     Határidő: 2013. március 31.
     Felelős: Polgármester.

c/ Dr. Jakab Dorottya: A 2012. évi CLXVII. törvény az egyes törvényeknek a XX. szá-
zadi  önkényuralmi  rendszerekhez  köthető  elnevezések  tilalmával  összefüggő 
módosítása  kimondja,  hogy  közterület,  illetve  közintézmény  nem  viselhet  olyan 
elnevezést, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásához, 
kiépítéséhez vagy fenntartásához köthető.  Mátraballán ez az utcanevekre vonatkozik. 
Eddig azért nem lettek megváltoztatva, mert a hivatalnak kellett volna állnia a közterü-
letnév-változás miatt történő földhivatali átvezetési eljárás díját, mely több 100 e Ft lett 
volna. A fent említett törvény most díjmentessé tette az eljárást.

Forgó János: Mátraballán a következő utcák neveit kell megváltoztatni: Marx, Engels, 
Kilián, Kun Béla, Mező Imre, Sallai, Ságvári Endre és Hámán Kató utak. Véleménye 
szerint a régi utcaneveket kellene visszaállítani, mint a Rózsadomb, az Újsor, Csillagsor 
stb.
Kérdi a jegyzőnőt,  meg kell-e kérdezni az érintett  utcák lakosait,  vagy a Képviselő-
testületnek kell benne dönteni?
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Dr. Jakab Dorottya: Kötelezően ez sehol nincs előírva. Célszerű megkérdezni az adott 
utcában lakókat.

Dudás  Róbert: Ez  egy  általános  felháborodást  keltő  dolog  lesz.  Ha  a  lakosság 
megkérdezésével ezt a felháborodást csitítani tudják, akkor javasolja megkérdezni.  A 
régi utcanév mellé javasol még egy nevet felírni, hogy melyiket választják.

Forgó János: Kéri a képviselőket, a következő ülésre gondolkodjanak el rajta, milyen 
neveket  javasolnak  utcanévnek.  Kéri  a  jegyzőnőt,  hogy  az  utcánként  2-2  nevet 
tartalmazó javaslatot készítse elő a következő ülésre.

d/ Dr. Jakab Dorottya: A Képviselő-testület elé terjeszti a Többcélú Társulás 2013. évi 
belső  ellenőrzési  munkatervét,  illetve  annak  módosítását  elfogadásra.  Mátraballára 
konkrétan  nem jönne.  Mátraderecskére  menne  augusztus  vége  felé  a  Közös  Hivatal 
belső szabályzatait ellenőrizni. A Közös Hivatal miatt külön Mátraballán nem kell belső 
szabályzatokat  készíteni,  a  Közös  Hivatal  szabályzatainak  hatálya  kiterjed  a  két 
önkormányzatra is.

A Képviselő-testület egyhangú határozattal az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének 4/2013. (II. 14.) határozata

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  „A  költségvetési  szervek  belső 
kontrollrendszeréről  és  belső  ellenőrzéséről  szóló 
370/2011.  (XII.31.)  Kormányrendelet  15.  §  (1) 
bekezdése, a 22. § (1) bekezdésében és a 29-31. §-
okban  foglaltaknak  megfelelően  a  Pétervásárai 
Kistérség  Többcélú  Társulásának  2013.  évi  belső 
ellenőrzési  munkatervét  elfogadja  azzal  a 
változtatással,  hogy az étkezési  térítési  díjak 2013. 
április  és  május  hónapokban  tervezett  vizsgálatára 
nem fog sor kerülni, mivel 2013. augusztus 01.-től 1 
fő belső ellenőr látja el a társulás tag-településeinek 
belső  ellenőrzését  az  eddigi  kettő  fő  belső  ellenőr 
helyett.

      Felelős: a Társulás értesítésére a körjegyző.
      Határidő:2013. március 15.

e/ Forgó János: Tájékoztatja a testületet, hogy Kis Károly Heves Megye Nagykövete cí-
met  kapott.  Ennek  tiszteletére  a  Képviselő-testület  nevében  gratuláló  dísztáviratot 
küldött neki.
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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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