
   JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 05-én 
18 órai kezdettel tartott ülésén.

Határozat száma Tárgy

7/2013. (III. 05.) Polgárőr Egyesület 2012. évi munkájáról szóló beszámoló 
elfogadása

8/2013. (III. 05.) Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési terve

9/2013. (III. 05.) ÉRV Zrt. - ivóvíz támogatási igény bejelentése

10/2013. (III. 05.) Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Rendelet száma Tárgy

1/2013. (III. 06.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetése

2/2013. (III. 06.) Étkeztetések térítési díja



II.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 05.-én
               18 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,
Dr. Nagy Tibor János járási hivatal vezetője,
Hajdu Péter polgárőr egyesület elnöke.

Forgó  János:  Köszönti  a  képviselőket,  és  a  meghívott  vendégeket.  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.

Napirend előtt:

Forgó János: Tájékoztatja a képviselőket, hogy Dudás Róbert képviselő úr előző ülésen tett 
előterjesztésére a mai nappal kitűzésre került a székely zászló a hivatal épületére, valamint az 
emlékparkban a kopjafához is.
Bemutatja  Dr.  Nagy Tibor  János  urat  a  pétervásárai  járási  hivatal  vezetőjét,  aki  szeretne 
bemutatkozni a testületnek.

Dr.  Nagy  Tibor János:  Köszönti  a  jelenlévőket  és  megtartja  előadását  a  járási  rendszer 
felépítéséről.
Előterjesztés: csatolva.

Dudás Róbert: Mivel szeretnék még a jogköröket kibővíteni? Véleménye szerint a jogkörök 
az  önkormányzatoktól  lesznek  elvonva  és  nem tartja  szerencsésnek,  hogy a  helyi  dolgok 
elintézése nem helyben történik.

Dr. Nagy Tibor János: Pontosan nem tudja megmondani milyen feladatokkal fog bővülni. 
Az  államigazgatási  feladatokat  külön  akarják  választani  az  önkormányzati  ügyektől.  Ha 
bővülni fog, akkor államigazgatási feladatokkal történő bővülés várható. A szociális ügyeknek 
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csak kicsi részét vették át. Egyet ért vele, hogy az önkormányzati feladatok ellátása helyhez 
kötött. A helyi önkormányzati feladatokat biztos nem fogja a járás átvenni.

Dudás Róbert: Szakmailag indokolható, érthető, de vannak emberi tényezők – nem helyben 
intéződnek az ügyek, a buszjárat nem kielégítő, s ezek nem segítik az ügymenetet.

Dr. Nagy Tibor János: Ha az önkormányzat kéri, hogy az ügysegéd ne heti 1 napot legyen a 
településen, hanem 2-3 napot, megoldható, de az együttműködést elvárják az önkormányzatok 
részéről is. A távolságot a buszjáratok átszervezésével próbálják leküzdeni.

Bíró Sándor: Örül  neki,  hogy a hivatalvezető  úr  felismerte  a  közlekedés  nehézségeit,  és 
próbálnak  rajta  segíteni.   A járások létrehozásával  a  hivatali  dolgozók  létszáma országos 
szinten hogyan alakult?

Dr. Nagy Tibor János: A feladatok többsége az önkormányzatoktól került át a járásokhoz, és 
a  dolgozók  is  az  önkormányzatoktól  kerültek  át.  Összességében  a  bürokrációs  létszám 
változatlan,  de  ezen belül  az  állami  létszám nőtt.  Nem a vezetői  szinten  lévők létszámát 
bővítették, hanem azokét, akik az ügyfelekkel foglalkoznak. Törekvés a jövőre nézve, hogy a 
vezetői létszám csökkenjen.

Bíró  Sándor: A  megyei  önkormányzatok  szerepe  mennyiben  módosult  a  járások 
létrejöttével?

Dr. Nagy Tibor János: Az államigazgatási és az önkormányzati feladatok szétválasztása volt 
a  cél,  a  hatósági  ügyek  az  államhoz  tartoznak.  A  megyéktől  elvették  az  intézmények 
fenntartását.  Hosszabb távon a megyéhez hasonló lesz az önkormányzatok feladatköre.

Dudás Róbert: Az árvízvédelemnél egy helyi ember jobb döntést tud hozni, mint egy helyi 
ismerettel nem rendelkező. A megyei önkormányzatok létjogosultsága sok csorbát szenvedett, 
és véleménye szerint az önkormányzatok ellehetetlenítése van folyamatban.

Dr. Nagy Tibor János: Ezt a véleményt nem akarja minősíteni, de igazat ad abban, hogy 
helyben nehezebb, több feladat van, mint a megyei önkormányzatnál.

Forgó János: Megköszöni Dr. Nagy Tibor János részletes tájékoztatását. Úgy véli további 
feladatok elvonása a településektől katasztrófa helyzet lenne. 

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

1./ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása (II. forduló)
Előadó: Forgó János polgármester
              Bíró Sándor PB elnöke
Előterjesztés: csatolva.
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Forgó János:  Elég speciális  helyzetben készült  a  költségvetés,  de minden  lehetőséget 
mérlegeltek.  Biztató,  hogy  ha  év  közben  megszorulnak,  pályázati  lehetőség 
kihasználásával  javíthatnak  a  helyzeten.  A  saját  bevételek  tervezése  a  realitást  és  a 
bizakodást is tükrözik. Összegezve úgy gondolja nem rosszak és tarthatóak lesznek ezek a 
számok.
Kéri Bíró Sándor urat, ismertesse a Pénzügyi Bizottság javaslatát a 2013. évi költségvetés-
sel kapcsolatban.

Bíró Sándor: A Pénzügyi Bizottság részletesen megtárgyalta a költségvetési tervezetet. 
Véleménye szerint az állami szerepvállalás lehetett volna nagyobb, az óvodai feladatok 
ellátását is nagyobb összegben kellett volna támogatni. Kérdéses, hogy az önkormányzati 
feladatok megoldhatók lesznek-e ebből a finanszírozásból.
Kérték, hogy az állami támogatás külön táblázatban, részletesen kerüljön kifejtésre.
Mindezek figyelembe vételével a Pénzügyi Bizottság támogatja a költségvetési rendelet-
tervezet elfogadását.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja:
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Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő – testületének
1/2013. (III. 06.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Magyarország  helyi 
önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  111.  §  (2)  bekezdésében 
meghatározott  feladatkörében  eljárva  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV. 
Törvény  (továbbiakban:  Áht.)  23.  §  (1)  bekezdése,  az  államháztartási  törvény 
végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  Rendelet  (továbbiakban:  Ámr.)  és 
Magyarország  2013.  évi  költségvetéséről  szóló  2012.  évi  CCIV.  törvény  alapján  a 
következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet  hatálya  a  helyi  önkormányzat  Képviselő-testületére,  Bizottságaira,  a 
Mátraderecskei  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Mátraballai  Kirendeltségére  és  az 
Önkormányzat intézményére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekinteté-
      ben minden  támogatást nyújtó, e rendelet  hatálya  alá tartozó  szervre, szervezetre, 
      valamint minden támogatásban részesülőre.
(3) A  támogatásban  részesülők  az Áht. 53/A. § (1) bekezdése  értelmében a  juttatott
      összegek  rendeltetésszerű felhasználásáról kötelesek elszámolni. Az ezzel kapcso-
      latos részlet szabályok jelen rendelet 10. §-ában találhatók.

2. §

Az Önkormányzat a címrendet az Áht 23. § (2) bekezdése alapján állapítja meg: 
Önálló címet alkot: a) Önkormányzat Szakfeladatai gyűjtőnév
                                 b) Mátraballai Csodaszarvas Óvoda

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetése

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
      
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 119.367 E Ft-ban
aa) Működési költségvetési bevételét 65.159 E Ft-ban
ab) Felhalmozási költségvetési bevételét 54.208 E Ft-ban
b) Tárgyévi költségvetési kiadását 119.367 E Ft-ban
ba) Működési költségvetési kiadását 65.159 E Ft

- Személyi jellegű kiadások 21.302 E Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok 5.770 E Ft
- Dologi és egyéb folyó kiadások 24.176 E Ft
- Szociálpolitikai támogatások 1.621 E Ft
- Működési célú pénzeszköz átadás 12.290 E Ft
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bb) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 54.208 E Ft
- Beruházás 388 E Ft
- Felújítás 53.635 E Ft
- Felhalmozási c. pénzeszköz átadás 50 E Ft
- Felhalmozási c. ÁFA befizetés 135 E Ft

c) Működési költségvetési hiányát 13.461 E Ft-ban
d) Felhalmozási költségvetési hiányát 1.448 E Ft-ban
           állapítja meg.

(2)  Az önkormányzat a működési költségvetési hiány finanszírozását:
        a)     8.313 e Ft összegben a 2012. évi működési célú pénzmaradványból,
        b)     5.148 e Ft összegben Magyarország 2013. évi költségvetési törvényének
                                 4. sz. melléklete szerinti Helyi önkormányzatok kiegészítő támoga-
                                 tásából tervezi  megpályázni.

(3)  Az önkormányzat a felhalmozási költségvetési hiány finanszírozását:
                 1.448 e Ft összegben  a 2012. évi felhalmozási célú pénzmaradványból 
                                  tervezi  finanszírozni.                

(4) A Képviselő-testület a 2013. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:
a) Önkormányzati szakfeladaton:  1 fő választott  tisztségviselő      

5,5 fő közalkalmazott                     
14 fő közfoglalkoztatott                

b) Mátraballai Csodaszarvas Óvoda   3 fő közalkalmazott                     

4. §

A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

5. §

A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés kiadási főösszegét a 2. melléklete szerint 
hagyja jóvá.

6. §

(1) A Képviselő- testület az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevéte-
       leinek és kiadásainak összefoglalt mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el
 
(2) A 2013. évi felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A  Képviselő-testület  az  adósságot  keletkeztető  ügyleteit  az  5.  melléklet  szerint 
határozza meg.

8. §

A  2013.  év  bevételi  és  kiadási  előirányzatának  teljesítéséről  szóló  előirányzat-
felhasználási ütemtervet e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
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9. § 

A Képviselő-testület a bérleti díjak és a temetési segély összegét a 8. melléklet szerint 
fogadja el.  

Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

10.   §

A  Képviselő-testület  az  európai  uniós  forrásból  finanszírozott  támogatással 
megvalósuló programok, projektek bevételeit,  kiadásait valamint az Önkormányzaton 
kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

11.   §

Mátraballa Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésében a 2012. évi működési 
célú  8.313  e Ft-os pénzmaradványon felül  5.148 e Ft  hiánnyal tervez, melyre 
tekintettel pályázatot nyújt be a Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését 
szolgáló kiegészítő támogatás   2013. évi I. ütemére.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

12.   §

(1) A civil szervezetek támogatásának elbírálásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-
      testület gyakorolja.

(2) A Képviselő-testület a támogatásáról szóló egyedi döntését a tárgyévi költségvetési 
      rendelet elfogadásával egyidejűleg hozza meg. A döntést követő 15 napon belül a
      támogatott szervezetet értesíti határozatáról.

(3) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támoga-
      tási szerződésben rögzítetni kell legalább az Ámr. 73. § (1) bekezdésében foglalt 
      feltételeket.

(4) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.

(5) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a Képviselő-testü-
      let felé.

(6) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított
      számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a
      támogatás folyósítását követő év január 15. napjáig köteles eleget tenni.
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Egyes végrehajtási szabályok

13.   §

(1) A központi pótelőirányzatok és a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat válto-
      zások miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a féléves és 
      éves költségvetési beszámolóval egyidejűleg, illetve szükség szerint dönt.

(2)  A Képviselő-testület a készpénzellátmányokat a következők szerint állapítja meg:
a) Ökormányzat 500 E Ft
b) Munkahelyi vendéglátás 40 E Ft
c) Kultúrotthon 5 E Ft

14.   §
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére, a
      kiadások teljesítésére az évi elfogadott költségvetési rendelet szerint.

(2) A költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdése a 2013. január 1-jétől a költségvetési 
      rendelet elfogadásáig teljesített bevételeket és kiadásokat is tartalmazza.

15.   §

(1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény 34. § (2) bekezdése alapján  
jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az önkormányzati 
feladatok tekintetében a polgármesterre ruházza át a (2) – (4) bekezdésben foglalt 
megkötésekkel.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt személy átruházott joga nem érinti a kiemelt elő-
      irányzatok közötti átcsoportosításokat.

(3) Az (1) bekezdésben hozott döntések áthúzódó hatású többletkiadással nem járhat-
      nak.

(4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a
      kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, az önkormányzat költségvetési 
      szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet 
      módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítés után, a polgár-
      mester előterjesztése alapján dönt.

16.   §

Az önállóan működő s gazdálkodó költségvetési szervek 2012. évi pénzmaradványának 
elszámolása során a kötelezettséggel nem terhelt  szabad pénzmaradvány elszámolása 
során  a  kötelezettséggel  nem  terhelt  szabad  pénzmaradvány  felhasználásáról  a 
Képviselő-testület dönt.
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17.   §

Az év közben keletkező többlet – bevételek felhasználásáról a testület dönt a polgár-
mester javaslata alapján, a költségvetési rendeletének egyidejű módosításával.

18.   §

A  fentieken  túl  előirányzat-módosítás  a  Képviselő-testület  rendeletének  módosítása 
alapján történhet.

19.   §

A  költségvetés  végrehajtása  során  a  költségvetési  szerv  az  Alapító  Okiratában 
meghatározott feladatot látja el.

20.   §

( 1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény (továbbiakban: Ktv.) 
49/F §-a alapján a Képviselő-testület a polgármester részére bruttó 200 E Ft/fő/év
keretösszegű  cafeteria-juttatásnak biztosítja anyagi fedezetét.

 (2) A  Képviselő-testület a polgármester  részére  bérének  30  %-os  mértékével  megegyező 
       költségátalányt állapít meg.
(3) A Képviselő-testület a foglalkoztatottak béren kívüli juttatásait az alábbiak szerint hatá-
      határozza meg: Étkezési hozzájárulás címén 5.000 Ft/hó összeget – Erzsébet utalvány 
      formájában utólag – 2013. december 31-ig.

Kötelezettségvállalással  terhelt  előirányzat-maradványnak  kell  tekinteni:  a  tárgyévben 
szerződés  alapján  befolyt  bevételt,  ha  az,  bizonyítottan  a  teljesítendő  kiadásokra  kerül 
felhasználásra a következő évben, a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre 
kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben valósul 
meg.

21. §

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  Önkormányzat  szabad 
pénzeszközeit  a  legbiztonságosabb  betétben  elhelyezze  a  kamatbevételek  növelése 
érdekében a számlavezető pénzintézetnél.

Záró rendelkezések

22.  §

(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 1/2013. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

Mátraballa Községi Önkormányzat 2013. évi bevételei

Adatok ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s 2013. évi 
eredeti elői.

Intézményi működési bevételek 5.965
    Nem lakóingatlan bérbeadása 528
    Víztermelés, kezelés 64
    Önkormányzati jogalkotás 830
    Háziorvosi alapellátás 170
    Közművelődési tevékenység 700
    Könyvtári szolgáltatás 20
    Köztemető fenntartás 37
    Szociális étkeztetés 1.146
    Óvodai intézményi étkeztetés 551
    Iskolai intézményi étkeztetés 796
    Egyéb vendéglátás 734
    Szennyvíz gyűjtése, tisztítása 389

Sajátos működési bevételek 18.260
    Helyi adók  - Iparűzési adó 11.500
                       - Idegenforgalmi adó 100
                       - Kommunális adó 4.640
    Pótlék, bírság, talajterhelési díj 100
    Gépjárműadó 40 %-a 1.920

Állami támogatások 26.194

Átvett pénzeszközök 53.539
    Tám. ért. működési célra átvett 1.414
    Tám. ért. és egyéb felhalmozási célra átvett 52.125

Tárgyi eszk. ért. bevétele (üzemelt. jog ÉRV.) 500

Költségvetési bevételek: 104.458

Hiány belső finanszírozása 9.761
    Pénzmaradvány igénybevétel műk. célra 8.313
    Pénzmaradvány igénybevétele felh. célra 1.448

Hiány külső finanszírozása 5.148
    Helyi önk. műk. képessége megőrz. szolg. kieg. tám.

Bevételek mindösszesen: 119.367
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2. melléklet a 1/2013. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

Mátraballa Községi Önkormányzat önállóan gazdálkodó
intézményeinek működési és felhalmozási kiadása 2013. évben

Adatok ezer Ft-ban.
                                                                                             

 M e g n e v e z é s
2013.évi
eredeti

előirányzat

Létszám ke-
ret – fő 

engedélye-
zett

1. Önkormányzati szakfeladatok kiadásai 109.987 24,5

   Személyi juttatás 15.189
        Munkált. Terh. Jár. 4.127
        Dologi kiadások 22.825
        Támogatás, szoc. pol. 1.621
        Átadott pénz műk. célú 12.290
        Átadott pénz felh.célú 50
        Beruházás 250
        Felújítás 53.635

     - Ebből: Önkormányzati jogalkotás 23.623 1+4

                          Személyi juttatás 7.355
                               Munkált. Terh. Jár. 2.080
                               Dologi kiadások 5.548
                               Átadott pénz műk.c. 8.640

2. Mátraballai Csodaszarvas Óvoda       9.380 3

      Személyi juttatás 6.113
       Munkált. terh. járulékok 1.643
       Dologi kiadások 1.486
       Beruházás                138
       

Kiadások mindösszesen: 119.367 27,5
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 3. melléklet a 1/2013. (III. 06.) önkormányzati rendelethez
M É R L E G

Mátraballa Községi Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól

Adatok ezer Ft-ban.

            Megnevezés                                                               
2013. évi 

eredeti elői.                   Megnevezés                                                             
2013. évi

eredeti elői.

 Működési célú bevételek 65.159  Működési célú kiadások 65.159

 Intézmények működési bevételei 5.830  Személyi juttatások 21.302
 Önkormányzatok sajátos működési bevételek 18.260  Munkaadókat terhelő járulékok 5.770
 Állami támogatások 26.194  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 24.176
 Helyi önk. műk. képesség megőrz. szolg. tám. 5.148  Tám.értékű és egyéb műk.célú pénze.átadás 12.290
 Tám.értékű és egyéb műk. célú átvett pénzeszk. 1.414  Támogatások   ( Szocpol.) 1.621
 2012. évi műk. c. pénzmaravány 8.313

 Felhalmozási célú bevételek 54.208  Felhalmozási célú kiadások 54.208

 Tárgyi eszk., immat.jav. ért.(üzemelt.jog) 500  Beruházás 388
 Felhalm. célú ÁFA bevétel 135  Felújítás 53.635

 
 Tám.ért. felh. c. pénz fejezettől átv. EU-s tám. 50.772  Felh. c. pénzeszk. átadás Csatornamű Társulatnak 50
 Tám.ért. felh. c. pénz fejezettől EU Önerő Alap 913  Felh. c. ÁFA befizetés (üz.jog) 135
 Egyéb felh. c. pénz Fundamentától 440

 
 2012. évi felh. c. pénzmaradvány 1.448
 

 Önkormányzati bevételek összesen 119.367  Önkormányzati kiadások összesen 119.367
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4. melléklet a 1/2013. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

Mátraballa Községi Önkormányzat 2013. évi 
felhalmozási kiadásai

                                                                                             Adatok ezer Ft-ban

M  e  g  n  e  v  e  z  é  s 2013. évi 
eredeti elői.

 1. Önkormányzati szakfeladatok

         Beruházás 250

                Város és községgazdálkodás
                     Játszótér építése 2012-ről áthúzódó

250

         Felújítás 53.635

                Út, autópálya építése 53.335
                    Útfelújítás 2012-ről áthúzódó (Kilián, Kossuth, Rákóczi, Ságvári)

                Szennyvíz gyűjtés, tisztítás 300
                    Szivattyú felújítás, csatornahálózat

 2. Mátraballai Csodaszarvas Óvoda
         
          Beruházás 138

                Óvodai nevelés, oktatás   138
                    Számítógép, monitor beszerzés

  Felhalmozási kiadás 54.023
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                                                                                                                             5. melléklet a 1/2013. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

Mátraballa Községi Önkormányzata a 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti 
saját bevételeinek, valamint a 2011. évi CXCIV. Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre várható összege

Megnevezés Sor-

szám

Tárgy
év

Saját bevétel és adósságot 
keletkeztető ügyletből eredő fizetési 
kötelezettség a tárgyévet követően

Összesen

1. évben 2. évben 3. évben

Helyi adók 1. 16.240 16.500 16.500 16.500 65.740
Díjak, pótlékok, bírság 2. 100 - - - 100

Tárgyi eszk. vagyoni ért. ért. 
származó bev.

3. 500 500 500 500 2.000

Saját bevétel (1+2+3) 4. 16.800 17.000 17.000 17.000 67.840

Saját bevétel (4.sor) 50%-a 5. 8.420 8.500 8.500 8.500 33.920
Előző években  kel. tárgyévet 

terhelő fiz. köt. össz.
6.

T.évben keletk., t. évet terhelő 
fiz.köt. össz.

7.

Fizetési kötelezetts. össz: 
(6+7)

8. 0 0 0 0 0
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6. melléklet a 1/2013. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

Mátraballa Községi Önkormányzat Európai Uniós Forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
projekt bevételei és kiadásai

Településrehabilitáció Mátraballán ÉMOP-3.1.3-11-2012-0135

M e g n e v e z é s 2012. XII. 31-ig 2013. Összesen

Támogatásértékű felhalm. célú átvett 
 pénz EU-s támogatás

1.467 50.772 52.239

EU Önerő Alap támogatás 913 913

Önkormányzati saját forrás 1.084 1.650 2.734

Bevételek összesen 2.551 53.335 55.886

Felhalmozási kiadások felújítás 2.551 53.335 55.886

Kiadások összesen 2.551 53.335 55.886
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7. melléklet a 1/2013. (III. 06.) önkormányzati rendelethez
                                                                                                                                                                                                                                      

Mátraballa Község 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesítéséről szóló
előirányzat - felhasználási ütemterv

Adatok ezer Ft-ban

           MEGNEVEZÉS Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen

Intézményi műk. bevétel 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 465 5.965

Helyi adók 8.170 8.170 16.340

Sajátos felhalm.c. bevét. 500 500

Gépjárműadó 960 960 1.920

Állami támogatás 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 1.994 26.194

Átvett pénzeszközök 200 200 6.650 200 200 20.500 200 24.535 200 200 200 254 53.539

Kiegészítő  – támogatás 5.148 5.148

2012.évi pénzmaradvány 9.761 9.761

Bevételek összesen 12.661 2.900 18.980 2.900 2.900 23.200 8.048 27.235 12.030 2.900 2.900 2.713 119.367

Személyi juttatások 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.502 21.302

Munkaadót terhelő járul. 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 270 5.770

Dologi kiadások 1.500 1.500 1.500 2.000 2.000 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.000 1.811 24.311

Átadott pénzeszközök 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.340 12.340

Szociálpolitikai kiadás 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 191 1.621

Beruházás, felújítás 250 138 5.304 21.600 26.431 300 54.023

Műk.,felh.. célú tartalék 0

Kiadások összesen 5.180 5.068 10.234 5.430 5.430 27.030 5.930 32.361 5.930 5.930 5.430 5.414 119.367

Havi halmozott eltérés 7.481 5.313 14.059 11.529 8.999 5.169 7.287 2.161 8.261 5.231 2.701 0 119.367
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8. melléklet a 1/2013. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

Bérleti díjak

 Gyógyszertári szoba                19.000 Ft /hó

 Kultúrotthon: fűtési szezonban - nagyterem 2.500 Ft/óra
                                                   - kisterem 1.900 Ft /óra
                       Fűtési szezonon kívül - nagyterem 1.500 Ft /óra
                                                           - kisterem 1.300 Ft /óra

Temetési segély

Temetési segély összege 10.000 Ft

9. melléklet a 1/2013. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás közvetett támogatásokról

Közvetett támogatás megnevezése Közvetett támogatás összege (Ft)

Magánszemélyek kommunális adójának 
kedvezménye
(30 %-os támogatásban részesülnek:
 - 70. életévüket betöltött egyedül élők,
 - saját háztartásukban három vagy annál több 
    kiskorú gyermek ellátásáról gondoskodók,
 - gyermekét egyedül nevelő szülők.

288.000
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2./ A Mátraballai Polgárőr Egyesület beszámolója 2012. évi tevékenységéről
Előadó: Hajdu Péter egyesület elnöke
Előterjesztés: csatolva.

Hajdu  Péter: Beszámolóját  azzal  egészíti  ki,  hogy  hosszas  töprengés  után  arra  az 
elhatározásra  jutott,  hogy  lemond  az  egyesület  elnöki  tisztségéről.   8  éve  csinálja, 
belefáradt.

Forgó  János: Nagy  szerepe  volt  Hajdu  Péternek  abban,  hogy  eddig  működött  az 
egyesület. Mi a véleménye, hogyan lehet tovább?

Hajdu Péter: Úgy látja ebben a csapatban nincs olyan ember, aki elnökként tovább vinné 
az egyesületet. Természetesen tagként továbbra is marad az egyesületben.

Bíró Sándor: A szakmai beszámolóban a felkiáltójelnek van jelentősége?

Hajdu Péter: Nincs jelentősége.

Forgó János: Az ellátandó feladat adott, ha nem tudják marasztalni az elnököt, akkor meg 
kell találniuk az utánpótlását.
A cégautóadó hogyan működik?
A közterületekről beszedett díjak milyen összegben jöttek be?

Hajdu Péter: Az autó a rendőrség tulajdona az üzembentartó az egyesület. Cégautó adó 
támogatásaként 198 e Ft-ot kaptak. A rendőrség számlázza ki nekik a cégautó adót, ezt 
fizették ki, de a támogatást másra felhasználni nem lehet.
A  tavalyi  évben  nagyon  minimális  volt  a  közterület-használatból  származó  bevétel, 
tavalyelőtt, amikor falunap is volt, 70 e Ft volt.

Forgó  János: Megköszöni  Hajdu  Péter  eddig  munkáját,  feladatuk,  hogy  találjanak  a 
helyére egy másik vezetőt, de addig is kéri vigye tovább az ügyeket, számítanak rá. 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő- 
testületének 7/2013.   (III. 05.)    határozata  

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete  megtárgyalta  a  mátraballai  Polgárőr  Egyesület 
2012. évi munkájáról szóló beszámolót és azt elfo-
gadja.

   Határidő: Értelem szerint
   Felelős: Polgármester
                 Polgárőr Egyesület  Elnöke.
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3./ Az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Forgó János polgármester
Előterjesztés: csatolva.

Dr. Jakab Dorottya: A 2013. évi közbeszerzési terv nemleges, de a hatályos törvények ér-
telmében akkor is el kell fogadni. Kéri a testületet, hogy a 2013. évi közbeszerzési tervet  
fogadják el.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  8/2013.    (III.  05.)   
határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi  CVIII.  törvény 33.  §  (1)  bekezdése  alapján éves  összesített  közbeszerzési  tervét 
2013. évre vonatkozóan az alábbi tartalommal fogadja el: 

Mátraballa  Községi Önkormányzat
2013. évi közbeszerzési terve

  A 
közbeszerzés 

tárgya és 

megne-
vezés

Irány-
adó 

eljárás 

Irányadó 
eljárás-

rend

A 
közbeszerzés 

tervezett 

Közbeszerzés becsült 
értéke Ft-ban

nettó bruttó

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

II. Építési 
beruházás

--- --- --- --- --- --- ---

III. 
Szolgáltatás-
megrendelés

---
--- ---

--- ---
---

--- 

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

V. 
Szolgáltatási 
koncesszió

--- ---
---

--- ---
---

---

4./ Intézményi térítési díjak megállapítása
Előadó: Forgó János polgármester
Előterjesztés: csatolva.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
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Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2013. (III. 06.) rendelete

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

Mátraballa  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  (a  továbbiakban:  Képviselő-
testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az étkeztetések térítési díjairól szóló 3/2011. (III.10.) rendelet 1. §-a helyébe az alábbi 1. 
§ lép:
„1. § Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete étkeztetés térítési díjait és      
      nyersanyag költségét az alábbiak szerint fogadja el: 
(1) Óvodában alkalmazott gyermekétkeztetési térítési díj napi háromszori étkezésre 

• nyersanyag költség 315 forint/nap + áfa 
- tízórai 63 forint/nap+áfa 
- ebéd 189 forint/nap+áfa 
- uzsonna 63 forint/nap+áfa 
• intézményi térítési díj 400 forint/nap áfával 

(2) Napköziben alkalmazott gyermekétkeztetési térítési díj napi háromszori étkezésre 
• nyersanyag költség 409 forint/nap +áfa 
- tízórai 95 forint/nap+áfa 
- ebéd 220 forint/nap+áfa 
- uzsonna 94 forint/nap+áfa 
• intézményi térítési díj 520 forint/nap áfával 

(3) Iskolai menzán alkalmazott gyermekétkeztetési térítési díj napi egyszeri ebéd étkezésre 
• nyersanyag költség 220 forint/nap +áfa 
- ebéd 220 forint/nap+áfa 
• intézményi térítési díj 280 forint/nap áfával 

(4) A szociális étkeztetés térítési díja napi egyszeri ebéd étkezésre 
• nyersanyag költség 315 forint/nap +áfa 
• rezsi költség 189 forint/nap +áfa 
• intézményi térítési díj 640 forint/nap áfával

(5) Munkahelyi, alkalmazotti étkeztetés térítési díja napi egyszeri ebéd étkezésre 
• nyersanyag költség 281 forint/nap+ áfa 
• rezsi költség 168 forint/nap +áfa 
• intézményi térítési díj 570 forint/nap áfával 

(6) Mozgó, éttermi vendéglátás, vendégétkeztetés térítési díja napi egyszeri ebéd étkezésre 
• nyersanyag költség 355 forint/nap+áfa 
• rezsi költség 212 forint/nap +áfa 
• intézményi térítési díj 720 forint/nap áfával.
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2. §

(1) Ez a rendelet 2013. április 06.-án lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát 
veszti.

(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    jegyző

5./ Egyebek

a/ Forgó János: Az ÉRV megküldte a 2013. évi  támogatási igény benyújtása a lakossági 
víz és csatorna szolgáltatás ráfordításainak csökkentéséről szóló nyilatkozatait. Kéri a 
testületet, hogy a csatolt határozati javaslatot fogadja el.
Előterjesztés: csatolva.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő- 
testületének 9/2013.   (III. 05.)    határozata  

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  döntött  abban,  hogy  2013.  évre 
vonatkozóan  a  lakossági  ivóvíz  és 
csatornaszolgáltatás  ráfordításainak  csökkentésére 
támogatási  kérelmet  kíván  benyújtani  a 
Vidékfejlesztési Minisztériumhoz.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
vonatkozó  rendelet  pályázathoz  szükséges 
mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására.

    Határidő: Azonnal, illetve folyamatos
    Felelős: Polgármester.
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b/ Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Dr. Jakab Dorottya jegyző
Előterjesztés: csatolva.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 10/2013. (II.25.) határozata

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete a Mátraballai Csodaszarvas Óvoda Alapító 
Okiratáról  szóló  32/2012.  (XII.10.)  határozatát  az 
alábbiak szerint módosítja: 

1.) Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiakkal egészül 
ki: 

„Az Intézmény OM azonosítója: 202016.

Az Intézmény törzskönyvi azonosítója: 809100.

Adószáma: 15809104-1-10.

Statisztikai számjele: 15809104-8510-322-10.

Számlavezető  pénzintézete:  Gyöngyös  –  Mátra 
Takarékszövetkezet.

Számlaszáma: 62000129-11030960.”

2.) Az Alapító  Okirat  11.  pontjában  a  „polgármester” 
szövegrész helyébe az „Intézmény vezetője” szöveg-
rész lép.

Határidő: a fenti módosulás törzskönyvi nyilvántar-  
            tás felé történő benyújtásra 2013. március 15.
Felelős: jegyző.

c/ Forgó János: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Településrehabilitáció Mátraballán
beruházás  hétfőn  megkezdődött.  A járdával  kezdtek,  mivel  az  munkaigényesebb.  A 
vállalkozó azt mondta olyan munkagépekkel rendelkeznek, hogy az utakat 3 nap alatt 
megcsinálják.  A beruházás  befejezése szeptember hónap 10.-e a tervek szerint,  de a 
kivitelező úgy nyilatkozott, hogy júliusra szeretnék befejezni.

Bíró  Sándor: A  járda  törmelékkel  mi  lesz,  mert  az  aszfaltos  törmelék 
környezetszennyező. 
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Forgó János: Külön gyűjteti az aszfaltos és beton törmeléket. 
Az elmúlt ülésen beszéltek az utcanevek változtatásáról, nem tudja gondolkodtak-e a 
képviselők  rajta.  Azt  javasolja  az  áprilisi  ülésre  napirendként  behozzák  és  az 
előterjesztésben  2-2  nevet  javasolnak  a  megváltoztatandó  utcanevek  helyett,  hogy 
könnyebben tudjanak dönteni.

Dudás Róbert: Egyetért vele, hogy áprilisban napirendként tárgyalják.

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

K. m. f.

        Forgó   János                                                                              Dr. Jakab Dorottya
        polgármester                                                                                         jegyző

Bíró Sándor
jkv. hit.

Forgó Zsolt
jkv. hit. 
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