
 
 JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 
18 órai kezdettel tartott ülésén.

Határozat száma Tárgy

19/2013. (V. 28.) Az Önkormányzat 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadása

20/2013. (V. 28.) Közterületek átnevezése

21/2013. (V. 28.) Közalapítvány megszüntetése

22/2013. (V. 28.) Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratának és Társulási 
Megállapodásának változási

23/2013. (V. 28.) Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulás SZMSZ-nek változásai

24/2013. (V. 28.) Óvoda és Hivatal közötti munkamegosztási megállapodás

Szociális alapellátáshoz kapcsolódó Szakmai Program és az

Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának elfogadása

25/2013. (V. 28.) Dr. Zagyva Béla megbízása könyvvizsgálói feladatokkal

26/2013. (V. 28.) Recsk és térsége szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telep 
bővítése

27/2013. (V. 28.) LEADER pályázaton való részvétel támogatása

28/2013. (V. 28.) Folyószámla hitelkeret szerződés megkötése

Rendelet száma Tárgy

5/2013. (V. 29.) A közterületek elnevezésének rendje
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V.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28.-án
               18 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal irodája.

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

Igazoltan maradt távol: Szedlák Edina kultúrotthon vezető.

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

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Lajtosné Lécz Erzsébet alpolgármestert és Bíró Sándor 
képviselőt.

Indítványára  a  Képviselő-testület  az  érintettek  tartózkodása  mellett  jegyzőkönyv-
hitelesítőnek Lajtosné Lécz Erzsébet alpolgármestert és Bíró Sándor képviselőt kijelölte.

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

1./ Az Önkormányzat 2012. évi gyermekvédelmi munkájának értékelése
Előadó: Dr. Jakab Dorottya jegyző
Előterjesztés: csatolva.

Dr.  Jakab  Dorottya: A  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatok  ellátásáról  az 
értékelés  jogszabályban  előírt  tartalmi  követelmények  alapján  statisztikai  számok 
alátámasztásával készült. 2013. január 1-vel a feladat átkerült a járási hivatalhoz, de ez 
nem jelenti azt, hogy a továbbiakban nem figyelnek a gyerekekre. Legközelebb a jegyzők 
vannak a családokhoz, gyermekekhez, s leghamarabb értesülnek arról, ha probléma van, 
amit azonnal jelentenek a járási gyámhivatalnak. 

Bíró Sándor: Mint gyakorló pedagógus állíthatja, hogy az igazolatlan mulasztás kevesebb 
lett. Kéri jelezzék a fenntartónak, hogy ha fegyelmivel eltanácsolják a diákot az iskolából, 
ne az intézménynek kelljen másik iskolát keresnie a tanulónak, hanem a fenntartó tegye 
ezt meg. Esetleg egy távolabb lévő intézményt is lehetne, ahol csak kollégiumi ellátással 
megoldható az elhelyezés, hátha ezáltal a hiányzások száma tovább csökkenne.
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Dr. Jakab Dorottya: Várhatóan tovább fog csökkenni az igazolatlan hiányzás,  mert a 
szülőktől el lehet venni a közfoglalkoztatás lehetőségét, ha a gyermek nem jár iskolába.

Lajtosné Lécz Erzsébet: Olyan sok az adminisztráció ezzel kapcsolatban, hogy sajnos a 
befektetett  munka század része sem jelenik meg eredményként.  Nem gondolja, hogy a 
kollégiumi elhelyezés megakadályozná a hiányzást ezeknél a gyermekeknél, inkább nem 
járnak iskolába.
Véleménye szerint az elején azzal kellett volna kezdeni, hogy ha nem jár iskolába a gyerek 
nem jár a családi pótlék.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő- 
testületének 19/2013.   (V. 28.)    határozata  

Mátraballa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete – a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  tv.  96.  §  (6) 
bekezdése alapján – megtárgyalta az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. 
évi ellátásáról készített átfogó értékelést és azt jelen 
határozatával jóváhagyta.
A Képviselő-testület felhívja a gyermekvédelemben 
közreműködőket  arra,  hogy  kiemelt  figyelmet 
fordítsanak a megelőzésre, és ennek érdekében arra 
törekedjenek,  hogy  az  általános  és  speciális 
prevenció érdekében időben történjen intézkedés.

     Felelős: Dr. Jakab Dorottya jegyző
     Határidő: értelem szerint.  

                              
2./ Tájékoztató a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről

Előadó: Lajtosné Lécz Erzsébet intézményvezető
Előterjesztés: csatolva.

Forgó János: Az előterjesztet tájékoztatót alaposnak, részéletesnek tartja.

Dr. Jakab Dorottya: Hogyan alakul a jelzőrendszeri segítségnyújtás igénybevétele?

Lajtosné Lécz Erzsébet: A jelzőrendszeres szolgáltatás igénybevételénél 2011-ben volt 
kiemelkedő  emelkedés,  azóta  stagnál  a  létszám.  Vannak  ugyan  új  jelentkezők,  de 
ugyanannyian halnak is meg az igénybevevők közül.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal tudomásul veszi az Aranykapu Kistérségi 
Humán Szolgáltató  Központ  2012.  évi  gyermekvédelmi  és  intézményi  munkájáról 
szóló tájékoztatót.
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3./ Tájékoztató a község kulturális életéről (könyvtár, nyugdíjas klub)
Előadó: Forgó Zsolt könyvtári asszisztens
Előterjesztés: csatolva.

Forgó János: Jó  döntésnek  tartja,  hogy a  költségvetés  tervezésekor  mégis  áldoztak  a 
kulturális feladatokra pénzt. Mindig kell egy olyan személy, aki összefogja az embereket 
és szervezi a község kulturális életét. A parádi Önkormányzat 2 M Ft-ot nyert a Palócnap 
megrendezésére, így színvonalasabb rendezvényt tudnak szervezni, melyre már Mátraballa 
is meghívást kapott. Véleménye szerint a régi hagyományokat ápolni kell.
A  könyvtárnál  már  több  éve  átálltak  a  mozgókönyvtári  szolgáltatásra.  A  könyvtár 
épületének felújítása most folyik, így modern megszépült környezetben lehet a könyveket 
kölcsönözni.

Bíró Sándor: Tavaly részt vett egy LEADER-es tájékoztatáson, ahol azt hallotta, hogy a 
kultúrára van pályázati lehetőség, csak ne falunapnak nevezzék a rendezvényt.

Forgó János: Sajnos az a baj, hogy ezen a pályázaton kevés támogatásért (100-200 e Ft-
ért) is olyan szigorú feltételeket szabnak, amit nem lehet teljesíteni, ezért nem is érdemes 
pályázni.

A  Képviselő-testület  egyhangú  szavazattal  tudomásul  veszi  a  község  kulturális 
életéről szóló tájékoztatót.

4./ Közterület elnevezéséről szóló rendelet-tervezet elfogadása
Előadó: Forgó János polgármester
Előterjesztés: csatolva.

Forgó János: A beérkezett szavazólapok alapján ismerteti, hogy a 8 megváltoztatni kívánt 
utcanévre milyen javaslatok érkeztek a lakosoktól:
Régi utcanév Javasolt név 1. Szavazat Javasolt név 2. Szavazat
Mező Imre Sport 8 Móricz Zsigmond 0
Sallai Imre Arany János 7 Tőszög 2
Kilián György Rózsavölgy 14 Kiserdő 0
Ságvári Endre Gárdonyi Géza 6 Paphegy 2
Hámán Kató Vasút 2 Deák Ferenc 1
Kun Béla Diákhegy 6 Zrínyi Miklós 0
A  Marx  Károly  utca  lakói  a  két  javasolt  név  helyett  13  szavazattal  a  Rózsadomb 
elnevezést javasolták. 
Az Engels utca lakói pedig 13 szavazattal a Mátra utca elnevezést kérték.
Véleménye szerint elfogadható mindkét lakossági kezdeményezés.

Dudás Róbert: Elfogadhatónak tartja a javaslatokat, azért is mert a Marx utca elnevezése, 
régen Rózsadomb volt.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
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Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2013. (V. 29.) rendelete

a közterületek elnevezésének rendjéről

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi XLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések

1. § 

 A rendelet hatálya Mátraballa község közigazgatási területére terjed ki.

2. §

E rendelet alkalmazásában:
1. közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

törvényben így meghatározott fogalom;
2. közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilván-

tartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendeletben így meghatározott fogalom.

Általános szabályok

3. §
(1) Minden közterületet el kell nevezni.
(2) A közterületnév előtagból (pl. személynév, fogalom, tárgy) és utótagból áll.
(3) Az új közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba történő 

bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani

Javaslattételi eljárás

4. §

(1) Új  közterület  nevének  megállapítása  vagy  a  már  meglévő  közterületnév 
megváltoztatása  előtt  a  polgármester  legalább  15  nappal  megelőzően  írásban 
közvetlenül  megkeresi  az  adott  közterület  lakosait  ingatlanonként,  melyben  a 
közterület nevére vonatkozó – indokolással ellátott – javaslatot tesz oly módon, hogy a 
Képviselő-testület  két  változatot  fogad  el  előzetesen,  melyek  közül  a  lakosság 
választhat.

(2) Amennyiben  a  Képviselő-testület  által  felajánlott  valamelyik  változat  megkapja  a 
lakosság többségének támogatását, a Képviselő-testület azt a változatot fogadja el új 
elnevezésként.

(3) Amennyiben a Képviselő-testület által az (1) bekezdés szerint felajánlott két változat 
egyikét sem támogatja a lakosság többsége, hanem egy harmadik elnevezést szeretne, 
akkor  ebben  az  esetben  a  Képviselő-testület  dönthet  úgy  a  körülmények  alapos 
mérlegelése után, hogy ezt az elnevezést fogadja el.
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Utcanév-táblák

5. §

(1) A közterület nevét utcanév-táblákon kell feltüntetni.
(2) Az utcanév-táblákat a saroktelkek kerítésein, ennek hiányában az épületen vagy külön 

tartószerkezeteken kell elhelyezni.
(3) Az érintett  ingatlan  tulajdonosa  vagy használója  az  utcanévtábla  kihelyezését  tűrni 

köteles.
(4) Az  utcanévtábla  kihelyezéséről,  karbantartásáról,  szükség  szerinti  cseréjéről  az 

önkormányzat gondoskodik.

6. §

A közterület elnevezésének megváltoztatása esetén a régi elnevezést feltüntető utcanév-
táblákat piros, átlós vonallal áthúzva, a változást követő egy évig az eredeti helyén kell 
tartani. Az új elnevezést feltüntető utcanév-táblákat közvetlenül a régi tábla fölött vagy 
alatt kell elhelyezni.

Záró rendelkezés

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A  kihirdetésről  a  jegyző  a  helyben  szokásos,  illetve  a  Szervezeti  és  Működési 

Szabályzatban meghatározott módon gondoskodik.

 Forgó János sk.                                                                Dr. Jakab Dorottya
  polgármester                                                                            jegyző

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő- 
testületének 20/2013.   (V. 28.)    határozata  

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  Magyarország  helyi  önkormányzatairól 
szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  143.  §  (3) 
bekezdése  alapján  nyolc  darab  utca  elnevezését 
változtatja meg az alábbiak szerint:
1.)  A  Mező  Imre  utca  elnevezését  Sport  utcára 

változtatja.
2.)  A Sallai Imre utca elnevezését Arany János utca 

elnevezésre változtatja át.
3.)  A Kilián György utca elnevezését Rózsavölgy 

utca elnevezésre változtatja át.
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4.)  A  Ságvári  Endre  utca  elnevezését  Gárdonyi 
Géza utca elnevezésre változtatja át.

5.)  A Hámán Kató  utca  elnevezését  Vasút  utcára 
változtatja át.

6.)  A  Kun  Béla  utca  elnevezését  Diákhegy  utca 
elnevezésre változtatja át. 

7.)  A  Marx  Károly  utca  elnevezést  Rózsadomb 
elnevezésre változtatja át.

8.)  Az  Engels  utca  elnevezést  Mátra  utca 
elnevezésre változtatja át.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fenti 
döntés  alapján  a  szükséges  intézkedéseket  a 
központi  személyi  adat  és  lakcímnyilvántartáson 
történő  átvezetés  céljából  tegye  meg,  illetve  a 
közüzemi  szolgáltatók  felé  a  fenti  változásokat 
írásban jelezze.

     Határidő: 2013. augusztus 31.
     Felelős: jegyző.

5./ Egyebek
     
     a/ Mátraballa Alsó fokú Oktatás Fejlesztéséért Közalapítvány megszüntetése

Előadó: Dr. Jakab Dorottya jegyző
Előterjesztés: csatolva.

Dr.  Jakab  Dorottya:  A  közalapítvány  megszüntetésénél  az  ügyvédnő  részletesebb 
indoklást  kért,  ezért  javasolja  elfogadni  az  előterjesztett  határozati  javaslatot.  Azzal 
hogy kötelező könyvvizsgálót alkalmazni, ellehetetlenítik a kis alapítványokat.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  21/2013.    (V.  28.)   
határozata

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  (a  továbbiakban:  Képviselő-
testület)  egyhangúlag  úgy dönt,  hogy a  Mátraballa  Alsó fokú Oktatás  Fejlesztéséért 
Közalapítvány  (továbbiakban:  Közalapítvány)  jogutód  nélküli  megszüntetését 
kezdeményezi az Egri Törvényszéknél tekintettel arra, hogy a Közalapítvány vagyona 
az indokolásban részletezett kimutatás alapján elfogyott, így a Közalapítvány céljainak 
jövőbeni megvalósítása lehetetlenné vált.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  Mátraballa  Alsó  fokú 
Oktatás  Fejlesztéséért  Közalapítvány  jogutód  nélkül  történő  megszüntetésével 
kapcsolatos további szükséges intézkedéseket tegye meg. 
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INDOKOLÁS

A Közalapítvány bevételei és kiadásai az elmúlt 3 esztendőben az alábbiak szerint 
alakultak:

2010. 2011. 2012.
Bevétel 732.828.- Ft 75.953.016.- Ft 27.960.943.- Ft
Kiadás 213.500.- Ft 76.072.691.- Ft 28.218.795.- Ft
Egyenleg + 519.328.- Ft - 119.675.- Ft - 257.852.- Ft
Záró pénzeszköz + 614.769.- Ft + 590.425.- Ft + 332.573.- Ft

Az SZJA 1 %-okból származó bevétel az elmúlt években az alábbiak szerint alakult:
2007. 2008. 2010. 2011. 2012.

147.000.- Ft 154.000.- Ft 100.504.- Ft 153.144.- Ft 47.821.- Ft

A  Falumegújításra  és  falufejlesztésre  elnyert  pályázat  megvalósítása  megtörtént, 
azonban  az  Önkormányzat  támogatása  ellenére  is  az  elmúlt  3  év  egyenlege  a 
Közalapítvány vagyonának jelentős mértékű csökkenését eredményezte. Ugyanakkor az 
SZJA 1 %-okból származó bevétel is drasztikusan lecsökkent.
A  Közalapítványnak  jelenleg  nincs  folyamatban  lévő  pályázata,  nem  is  tervezi 
pályázatok benyújtását. Az idei évben egyetlen bevételi forrást az SZJA 1 %-ok jelentik, 
amely várhatóan nem lesz több a tavaly befolyt összegnél. 
Az SZJA 1 %-okból a Közalapítvány Kuratóriumi Elnökének beszámolója szerint 2012-
ben sem származott jelentős bevétel (47.821.- Ft). Az Alapítón kívül támogatást mástól 
nem kapott az Alapítvány, jelentős bevételére 2013-ban sem számíthatnak. Az MVH-s 
pályázatban  szereplő  kötelező  foglalkoztatástól  eltekintve  is  a  könyvelőnek  és  a 
könyvvizsgálónak fizetendő díjak finanszírozására sem lenne elegendő a Közalapítvány 
bevétele, így a Közalapítvány céljainak megfelelő működése nem biztosított.
Az Önkormányzat támogatást nem tud a Közalapítvány számára biztosítani tekintettel a 
helyi önkormányzatok új finanszírozási rendszerére (működési hiány nem tervezhető, az 
állami  normatíva  felhasználása  célhoz  kötött,  másra  nem  használható  fel).  Az 
Önkormányzat  saját bevételeiből pedig nem tud támogatást  nyújtani a Közalapítvány 
számára,  mivel  a  kötelező  feladatokra  kapott  állami  normatívák  nem fedezik  le  az 
összes  kiadást.  Az  Önkormányzat  idei  költségvetésében  már  nem  is  tervezett  be 
pénzeszköz-átadást a Közalapítvány számára. 
Fentiek  alapján  tehát  egyértelműen  megállapítható,  hogy  a  Közalapítvány  céljainak 
megvalósítása  bevétel  és  vagyon  hiányában  már  nem lehetséges,  ezért  a  Képviselő-
testület a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

     Határidő: értelem szerint. 
     Felelős: polgármester.

 b/Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratának és 
Társulási Megállapodásának elfogadása
Előadó: Dr. Jakab Dorottya jegyző
Előterjesztés: csatolva.
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Dr. Jakab Dorottya: 2013. június 30.-ig esélyegyenlőségi tervet kell elfogadni minden 
önkormányzatnak és az elfogadott tervet, illetve a határozati kivonatot meg kell küldeni 
a Társulásnak.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő- 
testületének 22/2013.   (V. 28.)    határozata  
Mátraballa Községi Önkormányzat, mint Heves Me-
gyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tag-
önkormányzata Magyarország helyi önkormányzata-
iról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (MÖtv.) 
alapján, az ott rögzített 2013. június 30.-i felülvizs-
gálati  határidőt  betartva  a  felülvizsgált  Heves  Me-
gyei  R  egionális  Hulladékgazdálkodási  Társulás 
Alapító Okiratát és Társulási Megállapodását az elő-
terjesztett formában elfogadja. 
A Képviselő-testület egyben felhatalmazza a Polgár-
mestert az Alapdokumentumok aláírására. 

     Felelős: polgármester és jegyző. 
     Határidő: folyamatos.

c/ A Többcélú Kistérségi Társulás, az Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató 
Központ,  a  megszűnt  Körjegyzőség  társulási  megállapodásának  és  alapító 
okiratának  hatályon  kívül  helyezése,  a  megszűnt  Mátraderecske  –  Mátraballa 
Óvoda  és  Általános  Iskola  közoktatási  intézményt  2007-ben  létrehozó  társulási 
megállapodás hatályon kívül helyezése az Mötv. 146. § (1) bekezdésében foglalt 
jogszabályi határidőre és kötelezettségre, a Mátraballai Csodaszarvas Óvoda és a 
Mátraderecskei Közös Önkormányzati Hivatal Mátraballai Kirendeltsége közötti 
Munkamegosztási  Megállapodás  elfogadása,  Mátraballa  Községi  Önkormányzat 
alapellátást  nyújtó  szociális  szolgáltató  rendszere  Szakmai  Programjának 
elfogadása, az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának elfogadása.
Előadó: Forgó János polgármester, Dr. Jakab Dorottya jegyző
Előterjesztés: csatolva.

Forgó  János: Erre  azért  van  szükség,  hogy  a  törvényi  változásoknak  megfelelően 
aktualizálják a társulási megállapodást és az Aranykapu Khszk. alapdokumentumait. Az 
átdolgozott és véglegesen elfogadott megállapodást egységes szerkezetben meg fogják 
kapni a képviselők. Most ezt el kell fogadni, hogy a normatívákat le tudják hívni 2013. 
június 30.-a után is.
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Dr.  Jakab  Dorottya:A  testület  elé  terjeszti  a  napirendben  szereplő  módosítási 
javaslatokat. (Előterjesztés, módosítási javaslatok csatolva)
Javasolja  továbbá  elfogadni  a  szintén  kiküldött  óvoda  és  hivatal  közötti 
munkamegosztási  megállapodást,  továbbá  a  szociális  alapellátáshoz  kapcsolódó 
Szakmai  Program  és  az  Önkormányzat  Beszerzési  Szabályzata  tervezetének 
elfogadását. (Tervezetek csatolva.)

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő- 
testületének 23/2013.   (V. 28.)    határozata  
Mátraderecske  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  az  előterjesztés  és  a  Pétervásárai 
Kistérségi  Többcélú  Társulása  Jegyzői 
Kollégiuma  által  javasolt  változtatásokkal -  a 
Magyarország helyi  önkormányzatairól szóló 2011. 
évi  CLXXXIX.  törvény  146.  §  (1)  bekezdésében 
foglalt felülvizsgálatnak megfelelően – elfogadja: 
- a  Pétervásárai  Kistérség  Többcélú  Társulásának 
  Társulási  Megállapodása módosításait és az annak 
  mellékletét képező Szervezeti és Működési 
  Szabályzat módosításait, valamint
- az    Aranykapu    Kistérségi    Humán   Szolgáltató 
  Központ  Alapító  Okiratának  módosításait,  illetve
  Szervezeti       és       Működési      Szabályzatának
  módosításait.
Fentiek alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert  a  módosító  okiratok,  illetve  az 
egységes szerkezetbe foglalt okiratok aláírására.

      Felelős: polgármester és jegyző.
      Határidő: a felülvizsgálatra és aláírásra 
                     2013. június 30. 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő- 
testületének 24/2013.   (V. 28.)    határozata  

1.) Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (Mötv.) 146. § (1) bekezdésére figyelemmel 
az alábbi döntéseket hozza:
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a) a Mátraderecske – Mátraballa Körjegyzőség létreho-
zásáról  és  Alapító  Okiratáról  rendelkező  8/2003. 
(XI.24.)  együttes  határozatot,  az  azt  módosító 
11/2007.  (VIII.27.),  14/2007.  (XI.26.),  5/2009. 
(V.04.),  7/2009.  (VI.29.),  16/2009.  (VIII.31.), 
2/2010. (I.25.) együttes határozatokat 2013. március 
01.-i kezdő nappal hatályon kívül helyezi;

b) a  Mátraderecske  – Mátraballa  Óvoda és  Általános 
Iskola  társulási  megállapodását  elfogadó  20/2007. 
(VII.09.) együttes határozatot, továbbá az azt módo-
sító 23/2007. (VIII.27.) és 8/2008. (III.31.) együttes 
határozatokat hatályon kívül helyezi 2013. június 30. 
napjával.

2.) A  Képviselő-testület  a  Mátraballai  Csodaszarvas 
Óvoda  és  a  Mátraderecskei  Közös  Önkormányzati 
Hivatal  Mátraballai  Kirendeltsége  közötti  Munka-
megosztási  Megállapodást  az  előterjesztés  szerinti 
változatlan  tartalommal  elfogadja.  A megállapodás 
hatálybalépésének dátuma: 2013. január 01. 

3.) A Képviselő-testület  a  Mátraballa  Községi  Önkor-
mányzat  alapellátást  nyújtó  szociális  szolgáltató 
rendszerének  Szakmai  Programját  az  előterjesztés 
szerinti  változatlan tartalommal  elfogadja. A Szak-
mai Program hatálybalépésének dátuma: 2013. júni-
us 01. 

4.) Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatát a 
Kbt.  hatálya  alá  nem  tartozó,  értékhatár  alatti 
beszerzések  rendjéről  az  előterjesztés  szerinti 
változatlan tartalommal elfogadja.
A  Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a 
Szabályzat folyamatos betartásáról és betartatásáról 
gondoskodjon.
A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert 
és  a  jegyzőt  a  fenti  döntések  alapján  a  szükséges 
dokumentumok aláírására.

     Felelős: polgármester és jegyző. 
     Határidő: értelem szerint.

d/ Dr.   Jakab   Dorottya:  Az   ÉMOP-3.1.3-11-2012-0135.  projekt   azonosító   számú 
beruházáshoz  kapcsolódóan  egyszeri  megbízással  projekt  szintű  könyvvizsgálatra 
kötelezett az Önkormányzat. Három darab cégtől kértek be árajánlatot (3 db árajánlat 
csatolva),  melyek  közül  a  legalacsonyabb  árajánlatot  adó  Dr.  Zagyva  Béla  egyéni 
vállalkozó  könyvvizsgálóval  javasolja  a  könyvvizsgálatra  vonatkozó  szerződést 
megkötni, az ő árajánlata bruttó 273.050.- Ft.
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A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő- 
testületének 25/2013.   (V. 28.)    határozata  

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  a  beérkezett  három  árajánlat  alapján  a 
legalacsonyabb  árajánlatot  adó  Dr.  Zagyva  Béla 
egyéni vállalkozó könyvvizsgálót (3300 Eger, Rózsa 
Károly utca 4. II/18.) bízza meg megbízási szerződés 
alapján  az  ÉMOP-3.1.3-11-2012-0135.  projekt 
azonosító  számú  fejlesztés  projekt  szintű 
könyvvizsgálatának elvégzésével.
A  megbízási  díj  bruttó  273.050.-  Ft,  azaz  bruttó 
Kettőszázhetvenháromezer-ötven 00/100 forint.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
a  jegyzőt  és  a  pénzügyi  ellenjegyzőt  a  megbízási 
szerződés aláírására.

     Felelős: polgármester, jegyző és pénzügyi 
                  ellenjegyző.
     Határidő: a projekt befejezésének Támogatási 
                    Szerződésben szereplő határideje.

e/ Dr. Jakab Dorottya: A Recsk és térsége Víziközmű Beruházási Társulás által vállalt 
pályázat  benyújtása  kapcsán szükséges  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati  javaslat 
elfogadása,  illetve  döntés  a  határozati  javaslatban  szereplő  önerő  biztosításáról. 
(Előterjesztés és határozati javaslat csatolva!)

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa Községi Önkormányzat   Képviselőtestületének     
26/2013. (V.28.) határozata

Bodony, Mátraballa, Mátrederecske, Parád, Recsk települések szennyvízcsatorna-
hálozatának és szennyvíztisztító telepének bővítése, korszerűsítése KEOP 7.1.0/11-
2013-0015 azonosítószámú projekthez biztosítandó saját forrás vállalásáról

A Képviselő-testület

1./ kötelezettséget vállal, hogy a támogatásban részesült Recsk és térsége Víziközmű 
    Beruházási Társulás által benyújtott Bodony, Mátraballa, Mátrederecske, Parád,
    Recsk települések szennyvízcsatorna-hálozatának és szennyvíztisztító telepének 
    bővítése,korszerűsítésecímű KEOP-7.1.0/11-2013-0015 azonosítószámú pályázat 
    megvalósításához szükséges saját forrás Mátraballa Községi Önkormányzatra eső 
    437.- Ft, azaz Négyszázharminchét 00/100 forint összegét költségvetésének terhére 
    vállalt saját forrásából biztosítja.
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               A finanszírozás a projekthez igényelt KEOP támogatás, és a BM EU Önerőalap 
             támogatás forrásként való felhasználása mellett valósul meg.

2./ Kijelenti, hogy a tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése, pénzügyi forrásainak 
     összetétele és azok éves ütemezése az alábbiak szerint alakul: (Ft-ban)

2013 2014      Összesen

1. EU Alapokból igényelt forrás 
összege (85%)

7 730 512 8 489 613 16 220 125

2. A fejlesztéshez hazai 
társfinanszírozás keretében 
biztosított összeg (15%)

1 364 208 1 498 167 2 862 375

3. A pályázó (társulás) összes saját 
forrása 

1 604 951 1 762 549 3 367 500

3.1. Recsk által költségvetésének 
terhére vállalt saját forrás összege 
(42,074%)

675 267 741 575 1 416 842

Parád által költségvetésének 
terhére vállalt saját forrás összege 
(38,8%)

622 720 683 870 1 306 590

Mátraderecske által 
költségvetésének terhére vállalt 
saját forrás összege (19,1%)

306 545 336 648 643 193

Mátraballa által költségvetésének 
terhére vállalt saját forrás összege 
(0,013%)

209 228 437

Bodony által költségvetésének 
terhére vállalt saját forrás összege 
(0,013%)

210 228 438

3.2. Hitel 0 0 0
3.3. Az EU Önerő Alap 

felhasználásának részletes 
szabályairól szóló 285/2012. (X.9.) 
Korm. rendelet szerinti EU Önerő 
Alap összege

0 0 0

4. Egyéb források összesen 
(4.1+4.2+4.3)

0 0 0

4.1. Lakossági hozzájárulás 0 0 0
4.2. Egyéb magánforrás 0 0 0
4.3. Egyéb szervezetek támogatása 0 0 0

Összesen 10 699 670 11 750 330 22 450 000

3./ Kijelenti, hogy a fejlesztéssel az önkormányzati társulás tagjaként egyetért.

               Felelős: polgármester
               Határidő: folyamatos
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f/ Forgó János: A LEADER programon belül köztéri bútorokra lehet 100 %-os támoga-
tottságú  pályázatot  benyújtani.  Javasolja  ezt  a  pályázatot  beadni  buszmegállókra, 
egységes kültéri padokra és egységes szeméttárolókra.

Bíró Sándor: A játszótérre is javasolja több padot tenni.

Dudás Róbert: Egyetért a pályázat beadásával.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő- 
testületének 27/2013.   (V. 28.)    határozata  

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete egyhangúlag úgy dönt, hogy indulni kíván a 
LEADER pályázat keretében meghirdetett 35/2013. 
(V.22.)  VM. rendeletben  meghatározott  pályázaton 
egységes  köztéri  bútorok  és  3  db  buszmegálló 
beszerzése céljából.
A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  és  a 
jegyzőt,  hogy  a  részletes  pályázati  feltételeknek 
nézzenek utána.

   Felelős: polgármester és jegyző.
   Határidő: a VM rendeletben meghatározott   
                  határidők.

g/ Forgó János: Az Önkormányzat nem tudta április 30-ig benyújtani a működési hiány 
rendezéséhez  szükséges  pályázatot,  mivel  kivették  a  költségvetési  törvény  4.  sz. 
mellékletéből  azzal,  hogy  majd  kormányrendelet  fog  rendelkezni  róla.  Eddig  a 
Kormányrendelet  még  nem  rendelkezett  róla.  Sajnos  a  beérkező  iparűzési 
adóbevallásokból  az  látszik,  hogy  több  vállalkozás  adóalapja  csökkent,  ami  szintén 
bevételkiesést  jelent  éves  szinten.  A 2012.  évi  adóelőleg  elszámolásnál  -  határideje 
május 31. - eddig közel 500 e Ft iparűzési adó visszatérítését kértek a vállalkozók. Úgy 
látja,  hogy a  biztonságos  működéshez  elkerülhetetlen  a  hitel  felvétele,  mert  a  nyári 
hónapokban gondok lesznek a számlák kifizetésével.
Javasolja a Képviselő-testületnek a folyószámla hitelkeret szerződés megkötését 7.000 
E Ft összegre.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő- 
testületének 28/2013.   (V. 28.)    határozata  

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a számlavezető Gyöngyös- 
Mátra  Takarékszövetkezetnél  (3200.  Gyöngyös, 
Magyar út 1.) folyószámla hitelkeret szerződést köt 
7.000.000  Ft,  azaz  Hétmillió  forint  összeghatárig, 
2013. december 31-ig.
A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert 
és a jegyzőt a szerződés megkötésére.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal az igénybe-
vett hitel visszafizetésére, fedezetként a felajánlja a 
Mátraballa  411  hrsz-ú,  forgalomképes,  belterületi 
vendégház ingatlant, mely a nemzeti vagyon részét 
képezi.

    Határidő: Azonnal
    Felelős: Polgármester, Jegyző.

h/ Bíró Sándor: A temetőben szabadon járkálnak a vadak, vadháló kerítéssel meg kellene
akadályozni a vadak bejárását. 
A jövő héten  40 évi  munka  után  távozik  doktor  úr  és  a  két  asszisztense.  Javasolja 
tisztességgel elbúcsúztatni őket.

Forgó János: A temetőben a kerítés pénzkérdés, de megoldható.
Jövő  héten  kedden  búcsúztatják  Mátraderecskén  doktor  urat  és  a  két  asszisztenst, 
méltóan vacsorával és ajándékkal köszönnek el tőlük.

Bíró Sándor: Hamarosan itt lesz a Nemzeti Összetartozás Napja. Tavaly a kollégái egy 
kellemes  napot  töltöttek  itt  és  szívesen  eljönnének  erre  az  alkalomra  egy  fél  órás 
műsorral, ha van rá igény.

Dudás Róbert: Mivel nincs hagyománya, nagyon nagy hírverést kellene csinálni. Úgy 
tartaná jónak, ha akkor jönnének el,  amikor a Jobbik tart  egy megemlékezést  és ezt 
színesíthetnék a műsorral.

Forgó János: Mátraballán főleg a gyerekek szereplése mozgatja meg az embereket. 
Nem lenne szerencsés, ha eljönnének, és nem lenne nézőközönség.
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Az ülésnek több napirendje nem volt, a Polgármester azt bezárta.

K. m. f.

        Forgó   János                                                                                Dr. Jakab Dorottya
        polgármester                                                                                           jegyző

Lajtosné Lécz Erzsébet
jkv. hit.

Bíró Sándor
jkv. hit.
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