
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27.-én
17 órai kezdettel tartott ülésén.

Határozat száma Tárgya

16/2015. (V. 27.) Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi munkájának értékelése

17/2015. (V 27.) Lajtos György Mátraballa, Rákóczi ii 23. Dónában lévő
vendégházához a vezetékes ivóvíz kivezetésének engedélyezése
Onkormányzati tulajdonú földút mellett

1 8/2015. (V 27.) Mátraballai Csodaszarvas Óvoda intézményvezetőjének megbízása
és alapító okiratának módosítása (max. létszám 20 fő 30-ról),
valamint a 2015/2016. nevelési évben indítható csoportok számának
meghatározása.

19/2015. (V 27.) 1. pályázat/tálalókonyha

20/2015. (V 27.) 2. pályázat/óvoda épületének felújítása

21/2015. (V 27.) 3. pályázat/járdafelújítás: Iskola u. két oldala és a Főút Pétervására
felé eső két szakasza

Rendelet száma Tárgya

7/2015. (V 28.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
(zárszámadás)



Jegyzőkönyv

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27.-én
17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Kultúrotthon házasságkötő terme.

Jelen vannak: Dudás Róbert polgármester,
Bíró Sándor alpolgármester
Hajdu Péter képviselő,
Lajtosné Lécz Erzsébet képviselő,
Répás Roland képviselő,
Dr. Jakab Dorottya jegyző,
Nagy Zoltámié gazd.ea.
Deák Imréné PB. tagja,
Szedlák Edina volt művelődésszervező
Forgó Zsolt könyvtáros.

Dudás Róbert polgármester:
Szeretettel és tisztelettel köszönti a képviselőket, a jegyző asszonyt és a meghívott
vendégeket.
Megállapítja, hogy a képviselők közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnekjavasolja Bíró Sándor alpolgármestert és Répás Roland képviselőt.

Indítványára a Képviselő-testület az érintettek tartózkodása mellett jegyzőkönyv
hitelesítőnek Bíró Sándor alpolgármestert és Répás Roland képviselőt kijelölte.

Dudás Róbert polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, azzal a kiegészítéssel,
hogy a meghívóban szereplő 1. és 2. pontot egy napirendként tárgyalják, melyet a
Képviselő-testület egyhangú — 5 igen - szavazattal elfogad:

1.! Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása tartalék felosztása és
Onkormásiyzat 2014. évi költségvetésének végrehajtása (zárszámadás)
Előadó: Polgármester, PB elnöke

2./Az Onkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi munkájának értékelése
Előadó: Jegyző

3./ Tájékoztató a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről
Előadó: Intézményvezető

4.! Tájékoztató a község kulturális életéről (könyvtár, nyugdíjas klub)
Előadó: Könyvtári asszisztens

5.! Egyebek
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Napirend:

1.! Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása tartalék felosztása és
Onkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtása (zárszámadás)
Előadó: Budás Róbert polgármester,

Hajdu Péter PB elnöke.
Előterjesztés: csatolva.

Dudás Róbert: Elkészült a 2014. évi költségvetés zárszámadása. Átadja a szót Nagy
Zoltánnénak, hogy ismertesse a rendelet-tervezetet.

Nagy Zoltánné: A rendelet-tervezetben és a beszámolóban részletesen bemutatásra
kerültek a bevételek és kiadások. Kiegészítésként elmondja, hogy túl vannak a 2014-es
éven, melynek Vége elég sok nehézséget okozott. A leköszönő polgármesternek soron
kívül jelentős összeget kellett kifizetni, melyre pályázatot nyújtottak be, de pénz csak
december 30-án lett belőle, Így sokáig bizonytalanságban voltak, hogy vissza tudják-e
fizetni a folyószámla-hitelt. Szerencsére az adók is jól befolytak és az iparűzési adó
feltőltésre is szépen fizettek a vállalkozások, így 2,5 M Ft-os pénzmaradvánnyal tudták
zárni az évet. Sajnos a rendkívüli önkormányzati támogatási pályázat beadási feltételei is
nagyon megváltoztak, csak lejárt tartozásra adható be a pályázat, nem veszi figyelembe,
hogy mennyi folyószámla-hitel van kimerítve. Jó lenne, ha ezen változtatnának.

Dudás Róbert: Változtatni fogják, de úgy, hogy kevesebb lesz a keret.

A Képviselő-testület egyhangú — 5 igen — szavazattal az alábbi rendeltet alkotja:
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Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő — testületének

7/20 15. (V 28.) önkormányzati rendelete
az Onkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és az előirányzatok

változásáról

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény (továbbiakban: Aht.) 23. ~ (1) bekezdésében, 34. * (1)
bekezdésében, a 87. *-ban kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. *-ában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli cl:

1. ~

A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról és az előirányzatok
változásáról szóló beszámolót az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE 120.680 E Ft
2014. évi tényleges bevétel 119.794 E Ft
2014. évi tényleges kiadás 115.951 E Ft

2. ~

(1) A Képviselő-testület a bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet
szerint fogadja el.

(2) A kiadások címenkénti bontását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat felhalmozási és működési célú bevételeit és előirányzat

változását mérlegszerűen a 3. melléklet szerint fogadja el.
(4) A felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A tartalékalap felhasználását az 5. melléklet szerinti bontásban fogadja cl.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat a 6. mellékletben részletezet

tek szerint fogadja el.
(7) Az Onkormányzat adósság és hitelállományáról szóló kimutatást a 8. melléklet

szerint fogadja el.
(8) A többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 9. melléklet szerinti rész

letezésben hagyja jóvá.
(9) A közvetett támogatásokról szóló kirnutatást a 10. melléklet szerinti tartalommal

fogadja cl.
(10) Az OnkonTiányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. *

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A Képviselő-testület a 7. mellékletben szereplő 2014. évi előirányzat-változásokat

2014. december 31-i hatállyal hagyja jóvá.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző — a helyben szokásos módon — gondoskodik’

Dudás Róbert sk. Dr. Jakab Dorottya sk.
polgármester jegyző
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1. melléklet a 7/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Mátraballa Községi Önkormányzat 2014. évi bevételei
Adatok ezer Ft-ban

M e g n cv ezé s Eredeti Mód. Teljesítés %

Működési bevételek 6.739 7.289 5.952 82
Onkormányzati vagyon 308 308 262 85
Vízterxnelés, kezelés 40 40 28 70
Onkormányzatok jogalkotó és igazg. tev. 805 840 57 7
Háziorvosi ellátás 828 828 828 100
Közművelődési tevékenység 150 165 165 100
Köztemető feimtartás 30 30 11 37
Szociális étkeztetés 1.913 1.913 1.575 82
Ovodai intézményi étkeztetés 713 713 710 100
Iskolai intézményi étkeztetés 752 752 852 113
Szabad kapacitás 836 836 610 73
Szemiyvíz gyűjtése, tisztítása 364 864 854 99

Közhatalnii bevételek 16.470 22.388 22.233 99
Helyi adók - Iparűzési adó 10.100 15.969 15.969 100

- Idegenforgalmi adó 60 60 41 68
- Kommunális adó 4.570 4.570 4.493 98

Pótlék 70 70 13 19
Gépjárműadó40%-a 1.670 1.712 1.711 100
Egyéb közhatalmi bevétel 7 6 86

Önk. működési tám. áh-belülről (állami tám.) 30.288 33.136 33.136 100

Egyéb működési célú támogatás 12.591 21.078 20.768 99
Működési célra átvett pénzeszk. 12.155 20.642 20.613 100
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. 436 436 155 36

Immateriális javak bevét. (üzemelt. jog ÉRV.) 500

Költségvetési bevételek: 66.588 83.891 82.089 98

Hiány belső finanszírozása 3.300 3.846 3.846 100
Pénzmaradvány igénybevétel műk. célra

Hiány külső finanszírozása 12.807 32.943 32.943 100
Rendkívüli Onk. támogatás (ONHIKI) 12.807 3.469 3.469 100
Folyószámla-hitelkeret igénybevétel forg. - 29.474 29.474 100

Államháztartáson belüli megelőlegezés - - 916

Bevételek mindösszesen: 82.695 120.680 119.794 99
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2. melléklet a 7/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Mátraballa Községi Önkormányzat önállóan gazdálkodó
intézményeinek működési és felhalmozási kiadása 2014. évben

Adatok ezer Ft-ban.
AU. stat.

Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés % létsa.

1.Önkormányzati kormányzati funkciók 68.492 106.477 102.748 96 19,5

kiadásai

Személyi juttatás 19.536 26.319 25.115 95
Munkált. terh.járulákok 4.922 5.868 5.665 97
Dologi kiadások 35.905 31.871 29.981 94
Támogatás, szoc. pol. 5.721 2.936 2.734 93
Atadottpénzműk. célú 1.672 8.450 8.224 97
Elvonások, befizetések 337 337 100
Beruházás 300 283 282 100
Felújítás 436 939 936 100
Folyószámla —hitel törlesztés - 29.474 29.474 100
Tartalékalap - - -

- Ebből: Önkormányzati jogalkotás 15.741 47.207 46.628 99 1+4

Személyi juttatás 6.085 8.099 8.039 100
Munkált. terh. járulékok 1.890 2.323 2.3 14 100
Dologi kiadások 6.994 5.384 4.875 91
Atadottpénzműk.c. 472 1.307 1.307 100
Beruházás 300 283 282 100
Elvonások, beflzetések - 337 337 100
Folyószla-hitel törlesztés forg. 29.474 29.474 100

Mátraballai Csodaszarvas Óvoda 14.203 14.203 13.203 93 3

Személyi juttatás 9.665 9.665 9.555 99
Munkált. terh. járulékok 2.653 2.635 2.588 98
Dologi kiadások 1.885 1.903 1.060 56

Kiadások mindösszesen: 82.695 120.680~ 115.951 96 22,5
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3. melléklet a 7/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG
Mátraballa Községi Önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairől

Adatok ezer Ft-ban.

Bevételek Kiadások

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

Működési célú bevételek 81.624 120.244 119.639 99 Működési célú kiadások 81.624 119.458 114.733 96

Működési bevételek 6.604 7.289 5.952 82 Személyijuttatások 29.201 35.984 34.670 96
Közhatalmi bevételek (helyi adó,gépj.a.) 16.470 22.388 22.233 99 Munkaadókat terhelő járulékok 7.575 8.503 8.253 97
Önk. működési támogatása (állami tám.) 30.288 33.136 33.136 100 Dologikiadások 37.455 33.774 31.041 92
Önk.műk.tám.(rendkívüli tám.) 12.807 3.469 3.469 100 Egyéb műk. célú pénze. átadás 1.672 8.450 8.224 97
Egyéb működ. c. tám. (átvett pénzeszk.) 12.155 20.642 20.613 100 Ellátások pénzbeli juttaLása (szocpol.) 5.721 2.936 2.734 93
2013. évi műk. c. pénzmaravány 3.300 3.846 3.846 100 Folyószámla- hitel törlesztés - 29.474 29.474 100
Folyószámla-hitel igénybevétele - 29.474 29.474 100 Műk. célú tartalékalap - - -

EJőleg 2015. évi állami támogatás - - 916 Elvonások, befizetések 337 337 100

Felhalmozási célú bevételek 1.071 436 155 36 Felhalmozási célú kiadások 1.071 1.222 1.218 100

Immateriális javak ért(üzemelt.jog) 500 - - Beruházás 500 283 282 100
Felhalm. célú ÁFA bevétel 135 - - Felújítás 571 939 936 100

Felhalm. célú átvett pénz 436 436 155 36

Önkormányzati bevételek összesen 82.695 120.680 119.794 99 Önkormányzati kiadások össz. 82.695 120.680 115.951 96
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4. melléklet a 7/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Mátraballa Községi Önkormányzat 2014. évi
felhalmozási kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés %

Beruházás 300 282 282 100

Önkorm. jogalkotó és igazg. tev. 300 282 282 100
Könyvelői programra 300 254 254 100
Részvény vásárlás ERV-től 28 28 100

Felújítás 436 939 936 100

Közművelődés 200 - -

Padlóburkolás (régi itj terem, konyharész)

Szennyvíz gyűjtés, tisztítás 236 555 554 100
Szivattyú felújítás, csatomahálózat

Önk. vagyongazdálkodás: - 384 382 100
Vendégház vízvezeték felújítása - 125 123 100
Solymár József emlékszoba Tájház - 259 259 100

Felhalmozási kiadás 736 1.221 1.218 100
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5. melléklet a 7/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Mátraballa Községi Önkormányzat 2014. évi
tartalékalapja

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés Eredeti Változás Mód.

Működési tartalék

2014. évi működési célú

- Iparűzési adó plusz bevétel +443
- Gépjárműadó bevétel ±42
- Md.-től átvett pénz korábbi évek elsz.-ból ±2.281
- Igazg.szolg.bevételből ±6
- Egyéb bevételből ±1
- ONHIKI-s tám.miatti El.módosítás -3.319
- 2013 évi módosított pénzmaradvány miatt ±546

Tartalékalap összesen: O O O

6. melléklet a 7/2015. (V. 28.) önkonnányzati rendelethez

Mátraballa Községi Önkormányzat Európai Uniós Forrásból finanszírozott
támogatással megvalósuló

projekt bevételei és kiadásai
Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Mátraballán TÁMOP-6.1.2-

11/1-2012-1417

Adatok ezer forintban

Megnevezés 2013. 2014. Összesen

Támogatásértékű műk. célú átvett 4.195 5.775 9.970
pénz EU-s támogatás

Önkormányzati saját forrás - 30 30

Bevételek összesen 4.195 5.805 10.000

Működési kiadások 2.727 7.273 10.000

Kiadások összesen 2.727 7.273 10.000
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‘7. melléklet a 7/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2014. évben végrehajtott előirányzat-módosítások

Adatok ezer Ft-ban

Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat
Megnevezés

(eFt) (eFt)

Víz-csatoma szolgáltatás támogatása 5.455 5.455

Rendkívüli Önk. támogatás (ÖNHIKI) 469 469

Soron kívüli rendkívüli Önk.tám.(ÖNHIKI) 3.000 3.000

Közfoglalkoztatás 6.067 6.067

Bérkompenzáció 117 117

Erzsébet-utalvány (szoc.feladatokhoz) 139 139

Md-től átvett pénz korábbi évek elsz-ból 2.281 2.281

Folyószámla hitel forgalma 29.474 29.474

Péazmaradvány rendezése 546 546

Előirányzat rendezések -9.563 -9.563

Előirányzat változások összesen 37.985 37.985
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8. melléklet a 7/20 15. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás adósság és hitelállományról 2014. évben

Az Önkormányzat adósság és hitelállományának összege~ 0.... Ft.

Hitel/adósság Lejárat éve Hitelezők Eszközök
állomány (Ft) megnevezése megnevezése

9. melléklet a 7/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás többéves kihatással járó döntésekről 2014. évben

Döntés megnevezése Összköltsége (e Ft) Kötelezettség évenkénti összege (e Ft)

év év év

10. melléket a 7/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás közvetett támogatásokról 2014. évben

Közvetett tánwgatás megnevezése Közvetett támogatás összege (Ft)

Magánszemélyek kommunális adójának 302.000 Ft
mentessége

Ingyenes szociális étkeztetés biztosítása 1.573.976 Ft
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11. melléklet a 7/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. december 31.-i vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK FORRÁSOK

Megnevezés e Ft Megnevezés e Ft

Immateriális javak O Saját tőke 856.112

Tárgyi eszközök 854.988 Kötelezettségek 1.876

Befektetett p11 eszközök 28 Passzív időbeli elhatárolás 1.921

Készletek O

Pénzeszközök 2.554

Követelések 847

Egyéb Sajátos eszk. 1.492

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 859.909 FORRÁSOK ÖSSZESEN 859.909
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2.1 Az Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi munkájának értékelése
Előadó: Dr. Jakab Dorottya jegyző
Előterjesztés: csatolva.

Dr. Jakab Dorottya: A beszámolót a jogszabályban előírt tartalmi követelmények szerint
készítette el. 2013. január 01.-től a járási hivatalhoz kerültek át az addig jegyző
hatáskörében lévő védelembe vétellel, ideiglenes hatályú elhelyezéssel kapcsolatos ügyek.
De ennek ellenére rendszeresen tartja a kapcsolatot az óvodai és iskolai gyiv felelősökkel
és a családgondozóval, bogy minden jelzést időben tudjanak továbbítani a megfelelő
helyre. Mert a jegyző van helyben, ide el az információk, nem pedig a járáshoz
P étervásárára.

Dudás Róbert: Tudomása szerint már a falu lakossága nincs 741 fő.

Dr. Jakab Dorottya: Ez az eltérés abból adódhat, hogy mást jelent a lakónépesség és mást
az állandó népesség fogalma.

Bíró Sándor: Nem kellett volna a beszámolóban megemlíteni, bogy az óvodában az
étkezés ingyenes?

Dr. Jakab Dorottya: Jelenleg nem mindenki számára ingyenes az étkezés. Jelenlegi
szabályozás alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők ingyenesen
étkeznek. Akiknek nincs gyermekvédelmi kedvezményre megállapított jogosultsága,
azoknál vállalja át az Önkormányzat a szülőktől a fizetendő térítési díj 50 %-át. De a
hírekben az szerepelt, hogy idén szeptember 01 .-től az államilag ingyenesen biztosított
étkeztetésben részesülők körét kiterjesztik, mégpedig úgy, hogy ahol a családban az egy
főre eső jövedelem nem haladja meg a 90.000.- Ft-ot, ott ingyen ehet a gyermek az
óvodában, iskolában. De erről pontosabb részleteket még jelenleg nem tudnak, mivel a
közlönyben még nem jelent meg semmi erről.

A Képviselő-testület egyhangú — 5 igen — szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa Közsé~i Önkormányzat Képviselő-
testületének 16/2015. (V 27.) határozata

Mátraballa Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete — a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. * (6)
bekezdése alapján — megtárgyalta az őnkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014.
évi ellátásáról készített átfogó értékelést és azt jelen
határozatával jóváhagyta.
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A Képviselő-testület felhívja a gyermekvédelemben
közreműködőket arra, hogy kiemelt figyelmet
forditsanak a megelőzésre, és ennek érdekében arra
törekedjenek, hogy az általános és speciális
prevenció érdekében időben történjen intézkedés.

Felelős: Di~ Jakab Dorottya jegyző
Határidő: Ertelem szerint.

3.! Tájékoztató a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről
Előadó: Lajtosné Lécz Erzsébet intézményvezető
Előterjesztés: csatolva.

A napirendhez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás, valamint O nem szavazat
mellett tudomásul veszi az Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 2014.
évi gyermekvédelmi és intézményi munkájáról szóló tájékoztatót.

4.1 Tájékoztató a község kulturális életéről (könyvtár, nyugdíjas klub)
Előadó: Forgó Zsolt könyvtáros

Szedlák Edina volt művelődésszervező
Előterjesztés: csatolva.

A napirendhez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.

A Képviselő-testület egyhangú — 5 igen — szavazattal O nem és O tartózkodás mellett
tudomásul veszi a község kulturális életéről szóló tájékoztatót.

5.! Egyebek

Bíró Sándor: Ha a településen segélykérelem érkezik a hivatalhoz, ki tud róla? Mert
megkereste egy lakos, hogy „xy” most adja be a segélykérelmét, de ne adjanak neki
segélyt, mert nem érdemli meg.

Hajdu Péter: Véleménye szerint az információ nem a hivatalból megy ki.

Lajtosné Lécz Erzsébet: Biztos, hogy nem a hivatal dolgozói beszélik el.

Dudás Róbert: Ha olyan kérelemről van szó, amit még be sem adtak a hivatalba, akkor a
dolgozók még nem is tudhatnak róla. Lehet, hogy maga az érintett mondta el olyan helyen,
ahol többen hallhatják.
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Dudás Róbert: Ismerteti Lajtos György kérelmét, melyben kéri, bogy a dónai ingatlanán
lévő vendégházhoz az Önkormányzat tulajdonában lévő utak padkájában kivezethesse a
vezetékes ivóvizet. Ehhez kér az Onkormányzattól tulajdonosi hozzájárulást.
Véleménye szerint támogassák a kérelmet.
Kérelem, jegyzőkönyvhöz csatolva’

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:

Mátrabafla KözséEi Önkormányzat Képviselő-
testületének 17/2015. (V 27.) határozata

I.) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Mátraballa Községi
Önkormányzat tulajdonában lévő 696, 0208 és 0187
brsz.-ú utakon, azok padkájában az űt szélén Lajtos
György (lakcíme: 3247 Mátraballa, Rákóczi u. 23.) a
Dónában lévő vendégházához a vezetékes ivóvizet
kivezettethesse, illetve kiépíttethesse.
2.)Az 1.) pontban foglaltak alapján a Képviselő
testület az Onkormányzat nevében a tulajdonosi
hozzájárulást megadja azzal, hogy az elkészült
terveket záradékolás és jóváhagyás végett a
hivatalba le kell adni a munkák megkezdése előtt.
3jA Képviselő-testület megállapítja, bogy a kezelői
hozzájárulás megadása a jegyző feladata, aki a
kikötését azzal a feltétellel adja meg, hogy a
munkálatok elvégzése után a fenti 3 önkormányzati
út eredeti állapotát helyre kell állítani.

Felelős: jegyző.
Határidő: értelem szerint.

Dr. Jakab Dorottya: Az óvoda intézményvezetőjének, Pádár Gyulánénak a megbízatása
augusztus hónapban lejár.

Bíró Sándor: Nem kell megpályáztatni az állást?

Dr. Jakab Dorottya: Ha a fenntartó és a nevelőtestület egyetért a vezető személyével,
akkor mellőzni lehet a pályázati kiírást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 67. ~ (‘7) bekezdése értelmében, amely az alábbiakat rögzíti:
„Az intézményvezető kiválasztása - ha e törvény másképp nem rendelkezik - nyilvános
pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt
megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért.”
Mivel jelen esetben az ismételt megbízással a nevelőtestület egyetért, már csak a
fenntartói egyetértés hiányzik.
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Az óvoda alapító okiratában szerepel az intézménybe felvehető maximális
gyermeklétszám. Amióta Mátraballán van óvoda, a mindenkori alapító okiratokban mindig
a 30 szerepelt. Nem érti, hogy miért. Ugyanis ma járt az óvodában ás ajelenleg ide járó 19
gyermek kis ágya épphogy elfér. Más helyiségbe pedig nem tudnak gyermekeket fektetni.
Eppen ezért javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 30 főt csökkentsék le 20 főre. 30
ágy ugyanis már semmiképpen nem férne el a kis hálószobában, ami egyben a tornaterme
is az óvodának. Továbbá a köznevelési törvény alapján határozatban kell megállapítani a
2015/2016-os nevelési évben az óvodában indítható csoportok létszámát.

Hajdu Péter: Nem veszi át az állam az óvodákat?

Dudás Róbert: Egyenlőre nem. Az iskolák átvételének tapasztalatai alapján nem akarják
elkapkodni a döntést.

A Képviselő-testület egyhangú — 5 igen - szavazattal a következő határozatot hozta:

Mátraballa Közsé2i Önkormányzat Képviselő-
testületének 18/2015. (V 27.) határozata

I.) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 67. ~ (7) bekezdése alapján a
Mátraballai Csodaszarvas Ovoda intézményvezetői
feladatainak ellátására ismételt megbízást ad Pádár
Gyuláné közalkalmazott részére.
A megbízás időtartama: 2015. szeptember 01 .-től
2020. augusztus 31.-ig.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a jelen döntésről az intézményvezetőt értesítse,
továbbá a MAK által vezetett törzskönyvi
nyilvántartáson való átvezettetésről gondoskodjon.

Felelős: polgármester.
Határidő: 2015.augusztus 31.

2.)A Képviselő-testület az általa fenntartott
Mátraballai Csodaszarvas Ovoda (3247 Mátraballa,
Fő u. 71.) Alapító Okiratának 5.) pontjában az első
mondatot az alábbiakra módosítj a:,,Az Intézménybe
felvehető maximális gyermek-, tanulólétszáin: 20

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jelen
módosításnak az egységes szerkezetű alapító
okiraton történő átvezettetéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal.
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3.) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011 .évi
CXC. törvény 83. * (2) bekezdésének d) pontja
alapján a 2015/2016. nevelési évben az általa
fenntartott Mátraballai Csodaszarvas Ovodában
indítható csoportok számát 1, azaz egy csoportban
határozza meg.

Határidő: értelem szerint.
Felelős: jegyző.

Dr. Jakab Dorottya: Május elején két pályázati kiírás is megjelent, amelyek alapján több
pályázatot tudnának benyújtani az Onkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok
felújítására. A pályázati kiírások alapos áttanulmányozása után az alábbi 3 pályázatot
javasolják benyújtani:
1. Ovoda tálaló konyha fejlesztésére maximum 15 M Ft összegre lehet pályázni. A pályázat
összköltsége 12.345.268.- Ft, ennek az önereje 5 %‚ vagyis 617.263.- Ft lenne. Ezen
pályázat keretében az alábbi fejlesztéseket: evőeszközök beszerzését, villamos hálózat
felújítását, konyha felújítását (az élelmiszer-egészségügyi jogszabályok rendelkezéseinek
megfelelően) lehetne kivitelezni.
2. Az óvoda épületének felújítására maximum 30 M Ft összegben adhatnak be pályázatot:
az összköltség 28.558.962.- Ft, ennek az 5 %-a lenne az önerő, ami 1.427.948.- Ft-ot
jelent. Ebben a pályázatban a nyílászárók cseréjét, külső szigetelést, festést, komplett
tetőcserét és a csoportszobák parkettáj ának felújítását lehetne megcsináltatni.
3. Járda felújítására maximum 15 M Ft összegig lehet pályázni. Itt az összköltség
14.804.327.- Ft. Ehhez a pályázathoz az összköltség 15 %-át kell önerőként mellé tenni,
ami 2.220.649.- Ft-ot jelent. Ebből meg tudnák csináltatni az Iskola utca két oldalán lévő
járdaszakaszt és a Fő út Pétervására felé eső szakaszán lévő 3 járdaszakaszából a 66/1 és a
66/4 hrsz-ú járdákat. Sajnos a Millenniumi Emlékpark előtt lévő járdaszakasz már nem fér
bele a 15 millió Ft-os keretösszegbe.
Igy a 3 pályázathoz mindösszesen 4.265.860.- Ft önerőt kell mellé tenni.

Dudás Róbert: Az óvoda felújítására korábban beadott, KEOP-os pályázatukat
elutasították. Ez egy nagyobb pályázat volt, mint amit most terveznek beadni az óvoda
épületének felújítására. A KEOP-os pályázatukat elutasító döntés ellen kifogást nyújtottak
be, amit elméletileg május végéig kell, hogy elbíráljanak, azonban a mai napig semmilyen
értesítést nem kaptak. 2013-ban és 2014-ben is adtak már be a BM-s pályázati felhívásra
pályázatot az óvoda épületének felújítására, a KEOP-os már a 3. pályázatunk, amit
elutasítottak. Reméljük, hogy végre nyer majd a beadott pályázat.
Az önerő a 3 most beadandó pályázatra kb. 4,5 M Ft, ami nem kevés. Az év elején
beszéltek arról, hogy majdnem nullára sikerült kihozniuk a költségvetést. Azzal, hogy
társadalmi megbízatásban vállalta a polgármesteri tisztség ellátását, közel 4,5 M Ft-ot
spórolt meg a községnek. Ha ennek a 3 pályázat önerejének a felvállalásával mínusz
keletkezik, akkor a mínusz összege nagyjából megegyezne annak a mínusznak az
összegével, amit az okozna, ha főállásban látná el a polgármesteri tisztséget.
Remélhetőleg mind a 3 most beadandó pályázat nyerni fog.
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Hajdu Péter: Ajánlatok vannak már?

Dr. Jakab Dorottya: Most, a pályázatok beadáskor még nem kell 3-3 árajánlatot bekérni
mindenre. A pályázatok beadásához elegendő a tervezői költségbecslés és 1 árajánlat. Ha
nyernek a pályázatok, akkor az ajánlatkéréseket a közbeszerzési jogszabályoknak és az
Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának megfelelően fogják lebonyolítani.

A Képviselő-testület egyhangú — 5 igen — szavazattal O nem és O tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta:

Mátrabafla Közsé2i Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2015. (V 27.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag úgy dönt, hogy a
Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt, “A gyermekétkeztetés feltételeit javító
fejlesztések támogatása” című pályázaton indulni kíván az Önkormányzat által fenntartott
Mátraballai Csodaszarvas Ovoda épületében lévő konyha és kiszolgáló helyiségei
felújítására (villamos hálózat korszerűsítése, vízhálózat korszerűsítése, szakipari
munkálatok, eszközbeszerzés).
A beruházás összköltsége bruttó 12.345.268.- Ft, azaz bruttó Tizenkettőmillió
háromszáznegyvenötezer-kettőszázhatvannyole 00/100 forint, melyből az igényelt
támogatás összege 11.728.005.- Ft, azaz Tizenegymillió-hétszázhuszoimyolcezer-öt
00/l 00 forint.
A szükséges önerő (amely az összköltség 5 %-a): 617.263.- Ft, azaz Hatszáztizenhétezer
kettőszázhatvanhárom 00/l 00 forint, mely önerő az Önkormányzat rendelettel elfogadott
2015. évi költségvetésében rendelkezésre áh, azt a Képviselő-testület biztosítja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a jelen döntésnek
megfelelően a pályázat elkészítéséről és határidőben történő benyújtásáról
gondoskodjanak.
Jelen, Képviselő-testület által hozott határozat az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.3 1.) Kormányrendelet 72. ~ (3) bekezdésének a)
pontja szerint a saját forrás biztosításáról szóló igazolásként szolgál.

Felelős: polgármester ésjegyző.
Határidő: 2015. június 09.

A Képviselő-testület egyhangú — 5 igen — szavazattal O nem és O tartózkodás mellett
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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MátrabaHa Közsé2i Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2015. (V 27.) határozata

1.) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által - a
Magyarország 20l5.évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet
11.4. pontja alapján - közösen kiírt és az „Onkormányzati feladellátást szolgáló fejlesztések
támogatása” című pályázati kiírás alapján pályázatot nyújt be a fenntartásában és
működtetésében lévő Mátraballai Csodaszarvas Ovoda felújítására (nyílászárók cseréje,
külső szigetelés, külső festés, teljes tetőcsere, belső elektromos hálózat teljes felújítása,
belső festés, csoportszobák parkettájának teljes cseréje).
A beruházás összköltsége bruttó 28.558.962.- Ft, azaz bruttó Huszomiyolcmillió
ötszázötvennyolcezer-kilencszázhatvankettő 00/100 forint, melyből az igényelt támogatás
összege 27.131.014.- Ft, azaz Huszonhézmillió-egyszázharmincegyezer-tizenégy 00/l 00
forint.
A szükséges önerő mértéke az összköltség 5 %-a, azaz 1.427.948.- Ft, azaz Egymillió
négyszázhuszonhétezer-kilencszáznegyvennyolc 00/100 forint, melyet a Képviselő
testület a 2015. évi költségvetésében biztosít, az rendelkezésre áll.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a jelen döntésnek
megfelelően a pályázat elkészítéséről és határidőben történő benyújtásáról
gondoskodjanak.
Jelen képviselő-testületi határozat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.3 1.) Kormányrendelet (továbbiakban: Avr.) 75. * (4) bekezdésének a)
pontja szerint a saját forrás biztosításáról szóló igazolásként szolgál, amely 30 napnál nem
régebbi;
2.) Az Avr. 75. ~ (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület az alábbiakat nyilatkozza:
- Ajelen támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek,
valósak és hitelesek.
- Ebben a tárgyban korábban már 3 pályázat is benyújtásra került, azonban mindhárom pályázat
elutasításra került, egyik sem nyert (ezek a pályázatok az alábbiak voltak: a 8/2013. (111.29.) BM
rendelettel kiírt pályázat, a 4/20 14. (1.31.) BM rendelettel kiírt pályázat, Uj Széchenyi Terv
keretében beadott KEOP-4.l0.0/FJ14-2014-0325. Projekt azonosító számú pályázat).
- Jelen pályázattal egyidejűleg ugyanerre a tárgyra pályázat nem került benyájtásra.
~pályázat benyújtása előtt a felújítást, illetve a fejlesztést nem kezdte meg az
Onkormányzat.
- A Képviselő-testület kijelenti, bogy Mátraballa Községi Önkormányzat nem áll jogerős végzéssel
végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a
megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.
- Az 1.) pontban megjelölt összegű önerő az Onkormányzat 2015. évi költségvetésében
rendelkezésre áll.
- Az Onkormányzat megfelel az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. Törvény (továbbiakban:
Aht.) 50. *-ában meghatározott követelményeknek.
- Az Onkormányzatnak nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a
költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja.
- A támogató által előirásra kerülő biztosítékokat, amennyiben kerülnek ilyenek előírásra,
rendelkezésre fogja az Önkormányzat bocsájtani legkésőbb az Avr. 85. ~ (3) bekezdésében
meghatározott időpontig.
- Az Onkormányzat adólevonási joggal rendelkezik, de azt nem érvényesíti.
- Azjelen fejlesztés hatósági engedélyhez (építési engedélyhez) nem kötött.
3.) Az Onkormányzat az Aht. 50. ~ (1), (3)-(4) bekezdései alapján az alábbiakat nyilatkozza:
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- Az Önkormányzat megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének és átlátható
szervezetnek minősül.
- Az Onkormányzatnak esedékessé vált és meg nem fizetett adó-, járulék-, illeték-és vámtartozása
nincsen.
: Az Aht. 50. ~ (3) bekezdésében rögzített kizáró okok közül egyik sem áll feim az
Ünkormányzattal, a polgármesterrel és a képviselőkkel szemben.

Felelős: polgármester ésjegyző.
Határidő: 2015. június 09.

A Képviselő-testület egyhangú — 5 igen — szavazattal O nem és O tartózkodás mellett
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

MátrabaHa KözséEi Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2015. (V. 27.) határozata

1.) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által - a
Magyarország 2015.évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet
11.4. pontja alapján - közösen kiírt és az „Onkormányzati feladellátást szolgáló fejlesztések
támogatása” című pályázati kiírás alapján pályázatot nyújt be a tulajdonában és
kezelésében lévő Fő út melletti 66/l és 66/4 hrsz-ú, továbbá az Iskola utcában lévő szintén
tulajdonában és kezelésében lévő 363/l és 363/3 brsz-ú járdák felújítására a pályázathoz
kért tervezői költségbecslésben részletezett műszaki tartalommal.
A beruházás összköltsége bruttó 14.804.327.- Ft, azaz bruttó Tizennégymillió
nyolcszáznégyezer-háromszázhuszonhét 00/100 forint, melyből az igényelt támogatás
összege 12.583.678.- Ft, azaz Tizenkettőmillió-ötszáznyolcvanháromezer
hatszázhetvennyolc 00/100 forint.
A szükséges önerő mértéke az összköltség 15 %-a, azaz 2.220.649.- Ft, azaz Kettőmillió
kettőszázhúszezer-hatszáznegyvenkilenc 00/100 forint, melyet a Képviselő-testület a
2015. évi költségvetésében biztosít, az rendelkezésre áll.
A Képviselőtestület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a jelen döntésnek
megfelelően a pályázat elkészítéséről és határidőben történő benyújtásáról
gondoskodjanak.
Jelen képviselő-testületi határozat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.3 1.) Kormányrendelet (továbbiakban: Avr.) 75. * (4) bekezdésének a)
pontja szerint a saját forrás biztosításáról szóló igazolásként szolgál, amely 30 napnál nem
régebbi;
2.) Az Avr. 75. ~ (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület az alábbiakat nyilatkozza:
- Ajelen támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek,
valósak és hitelesek.
- Ebben a tárgyban korábban pályázat még soha nem került benyjtásra.
- Jelen pályázattal egyidejűleg ugyanerre a tárgyra pályázat nem került benyújtásra.
: A Jelen pályázat benyjtása előtt a felújítást, illetve a fejelsztést nem kezdte meg az
Onkormányzat.
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- A Képviselő-testület kijelenti, bogy Mátraballa Községi Önkormányzat nem áll jogerős végzéssel
végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a
megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nines oflyamatban.
- Az 1.) pontban inegjelöltösszegű önerő az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
rendelkezésre áll.
- Az Onkormányzat megfelel az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. Törvény (továbbiakban:
Alit.) 50. ~-ában meghatározott követelményeknek.
- Az Onkormányzatnak nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a
költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja.
- A támogató által előírásra kerülő biztosítékokat, amennyiben kerülnek ilyenek előírásra,
rendelkezésre fogja az Onkorniányzat bocsájtani legkésőbb az Avr. 85. ~ (3) bekezdésében
meghatározott időpontig.
- Az Önkormányzat adólevonási joggal rendelkezik, de azt nem érvényesíti.
- Az jelen fejlesztés hatósági engedélyhez (építési engedélyhez) kötött, mivel állami tulajdonú utak
mentén fekszik a négy járda, így a felújításra vonatkozó terveket a Heves Megyei Közútkezelő
Nonprofit Kht.-hoz be kell nyújtani jóváhagyás és közútkezelői hozzájárulás kiadása végett.
3.) AzOnkormányzat az Aht. 50. ~ (1), (3)-(4) bekezdései alapján az alábbiakat nyilatkozza:
- Az Onkormányzat megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének és átlátható
szervezetnek minősül.
- Az Onkormányzatnak esedékessé vált és meg nem Fizetett adó-, járulék-, illeték-és vámtartozása
nincsen.
- Az Aht. 50. ~ (3) bekezdésében rögzített kizáró okok közül egyik sem áll fenn az
Önkormányzattal, a polgármesterrel és a képviselőkkel szemben.

Felelős: polgármester ésjegyző.
Határidő: 2015. június 09.

Dudás Róbert: Az orvosi ügyelet kapcsán az előző ülésen arról döntöttek, hogy a
Farmavizit Kft.-t bízzák meg az ügyelet működtetésével, közösen a másik 6 településsel
együtt. Jelenleg zajlik az ajánlattételi felhívás és dokumentáció tervezetének összeállítása
és a 7 falu Képviselő-testületére szabott határozati javaslatok összeállítása. Mátraderecske
ebben a gesztor, ő fogja össze a 7 települést.

Dr. Jakab Dorottya: Mivel Mátraderecske a gesztor, így az ő feladata, hogy a 7 település
számára a személyre szabott határozati javaslatokat elkészítse és folyamatosan
egyeztessen a közbeszerzési szakértővel. Ez rendkívül időigényes és szerteágazó feladat,
hiszen 7 települést kell egyszerre koordinálni.

Dudás Róbert: Szombaton a szülői munkaközösség gyermeknapot szervez a sportpályán.
Ekkor lesz a sportöltöző felújítás utáni átadója is, utána pedig labdarúgó mérkőzés.
Szeretettel várják a képviselőket.
Vasárnap 12 órakor Hősök Napja alkalmából szentmise, utána koszorúzás a Hősök
emlékművénél, kéri a képviselők részvételét a rendezvényre.

Bíró Sándor: A Hősök Napjára 1-2 diákot fel lehetne-e készíteni 1-2 verssel, akár még
úgy is, hogy felolvassák?

Forgó Zsolt iskolaigazgató: Szerda este van, elég rövid az idő.
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Dudás Róbert: Valóban rövid az idő. Dc ha lehetséges, jó lenne. I-Ia mégsem jönne ez
össze, az sem baj.
Sok lakos panaszkodik, hogy a temetőbe bejárnak a vadak. A
rendbetételére társadalmi munkát lehetne szervezni, mert jelenleg a
igazán hatékonyak. Megkéri Répás Roland képviselő urat, hogy
társadalmi munkát és legyen ennek a feladatnak a felügyelője.

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

Répás Roland
jkv. hit.
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