
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március
10.-én 16 órai kezdettel tartott ülésén.

Határozat száma Tárgya

3/2016. (III. 10.) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek elfogadása

4/2016. (III. 10.) A Polgárőr Egyesület 2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása

5/2016. (III. 10.) 2016. évi közbeszerzési terv

Rendelet száma Tárgya

2/2016. (III. 11.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása

3/2016. (III. 11.) Települési támogatásról szóló rendelet módosítása



Jegyzőkönyv

Készült: MátrabaHa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 10.-én
16 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Kultúrotthon házasságkötő terme.

Jelen vannak: Dudás Róbert polgármester,
Bkó Sándor alpolgármester,
Hajdu Péter képviselő,
Lajtosné Lécz Erzsébet képviselő,
Répás Roland képviselő,
Dr. Jakab Dorottya jegyző.
Deák Imréné PB tagja
Nagy Zoltánné gazd. előadó.

Dudás Róbert polgármester:
Köszönti a képviselőket, a jegyző asszonyt és a meghívottakat.
Megállapítja, hogy a képviselők teljes létszámban jelen vannak, az ülés határozatképes, azt
megnyitja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Lajtosné Lécz Erzsébet és Répás Roland képviselőket.

Indítványára a Képviselő-testület egyhangúlag — 5 igen szavazattal O nem és O
tartózkodás mellett - jegyzőkönyv-hitelesítőnek Lajtosné Lécz Erzsébet és Répás Roland
képviselőket kijelölte.

Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag — 5 igen
szavazattal, O nem és 0 tartózkodás mellett elfogad:

1.1 Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása (II. forduló)
Előadó; Polgármester, PB elnöke

2.1 A mátraballai Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Polgármester, Egyesület elnöke

3.1 Az Onkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Polgármester

4.! Egyebek

Napirendek

1.! Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása (II. forduló)
Előadó: Dudás Róbert polgármester

Répás Roland PB elnöke
Előterjesztés: csatolva.
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Dudás Róbert: Felkéri Nagy Zoltánnét, ismertesse az I. forduló tárgyalása után a
költségvetésben történt változtatásokat.

Nagy Zoltánné: A költségvetésben az alábbi változtatások történtek: az iparűzési adó
bevétel 8 M Ft-ról 9 M Ft-ra emelkedett, a pénzmaradvány pontosításra került: 104 E Ft
tal kevesebb lett, Így 4.219 E Ft, a rendkívüli önkormányzati támogatás összege 7.690 E
Ft-ról 6.794 E Ft-ra változott, valamint a településrendezési terv költsége 300 E Ft-tal
növekedett, ami miatt a fejlesztési hitel összege is megemelkedett 300 E Ft-tal.
Összességében a bevételi és kiadási főösszeg megemelkedett 300 E Ft-tal és 80.200 E Ft
lett.

Dudás Róbert: Felkéri a Répás Rolandot, ismertesse a Pénzügyi Bizottság javaslatát a
2016. évi költségvetéssel kapcsolatban.

Répás Roland: A Pénzügyi Bizottság a fent említett változásokkal megtárgyalta a
költségvetési tervezetet és azt az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.

Dudás Róbert: Kérdi, van-e a költségvetéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, javaslat?

Kérdés, javaslat nem volt.

Dudás Róbert polgármester: Amennyiben nincs, elfogadásra javasolja az adósságot
keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos határozati javaslatot ás az Onkormányzat 2016. évi
költségvetésének tervezetét.

A Képviselő-testület egyhangú — 5 igen — szavazattal az alábbi határozatot fogadja el
és az alábbi rendeletet alkotja:

Mátraballa Közsé2i Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016. (III. 10.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 29/A ~-ában foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek,
valamint a stabilitási törvény (2011. évi CXCV. törvény) 3. ~ (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet
követő három évre várható összegét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
A megállapított összegek alapján az önkormányzat megfelel a stabilitási törvény 10. ~ (5)
bekezdésében foglalt követelménynek, amely szerint: „Az önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot
keletkeztető ügylet fütamidejének végéig, egyik évben sem haladhatja meg az
önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.



1. melléklet

Saját bevétel és adósságot
Sor- Tárgy keletkeztető ügyletből eredő ..

Megnevezés szám év fizetési kötelezettség a tárgyévet Ossze
2016 kovetoen senL évben 2.évben 3.évben

2017. 2018. 2019.

Helyi adók 1. 13.69 14.500 15.000 15.000 58.190
O

Díjak, pótlékok, bírság 2. 50 50 50 50 200
Tárgyi eszk. vagyoni ért, ért. 3. 500 - - - 500
származó bev.
Önkorm-i vagyon 4. 1.008 1.000 1.000 1.000 4.008
basznosításá- ból szárm. int.-i
működési bevételek (bérleti
díj stb.)
Saját bevétel (1±2±3±4) 5. 15.24 15.550 16.050 16.050 62.898

8

Saját bevétel (4.sor) 50%-a 6. 7.624 7.775 8.025 8.025 31.449
Előző években kel. tárgyévet 7
terhelő fiz. köt. össz.
T.évben keletk., t. évet 8.
terhelő fiz.köt. össz.
Fizetési kötelezetts. össz: 9. 0 0 0 0 0
(7+8)
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Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő — testületének
2/2016. (111.11) önkormányzati rendelete
az Onkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Alit.) 23. ~ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Amr.) 27. ~ (1) és (2) bekezdésében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. *

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzat Képviselő-testületére, Bizottságaira, a
Mátraderecskei Közös Onkormányzati 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 Aht. 53. ~ (1) bekezdése értelmében a juttatott
összegek rendeltetésszerű felhasználásáról kötelesek elszámolni. Az ezzel kapcso
latos részlet szabályok jelen rendelet 13. *-ában találhatók.

2. ~

Az Önkormányzat a címrendet a következők szerint állapítja meg:
Önálló címet alkot:

a) az Onkormányzat kormányzati fhnkciói gyűjtőnév
b) Mátraballai Csodaszarvas Ovoda

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése

3. ~

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) Tárgyévi költségvetési bevételét 80.200 e Ft-ban
aa) Működési költségvetési bevételét 70.3 14 e Ft-ban
ab) Felhalmozási költségvetési bevételét 9.886 e Ft-ban

b) Tárgyévi költségvetési kiadását 80.200 e Ft-ban
ba) Működési költségvetési kiadását 70.3 14 e Ft

- Személyi jellegű kiadások 26.057 e Fi
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- Munkaadókat terhelőjárulékok 6.707 e Ft
- Dologi és egyébfolyó kiadások 29.803 € Ft
- Szociálpolitikai támogatások 4.510 € Ft
- Működési célú pénzeszköz átadása 1.980 € Ft
- Finanszírozási kiadások 1.25 7 € Ft

bb) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 9.886 e Ft

- Felújítás 2,286 € Ft
- Felújítás ÁFA 7.600 € Ft

c) Működési költségvetési hiányát 11.013 e Ft-ban
állapítja meg.

d) Felhalmozási költségvetési hiányát 9.251 e Ft-ban
állapítja meg

(2) Az önkormányzat a működési költségvetési hiány finanszírozását:
a) 4.172 e Ft összegben a 2015. évi működési célú pénzmaradványból,
b) 6.84 1 e Ft összegben rendkívüli önkormányzati támogatásból tervezi

megpályázni

(3) Az önkormányzat a fejlesztési költségvetési hiány finanszírozását:
a) 7.600 e Ft összegben fejlesztési hitel (éven túli) felvételével,
b) 1.651 e Ft összegben kommunális adóbevételének 35,89 %-ából

kívánja finanszírozni

4) A Képviselő-testület a 2016. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:
a) Önkormányzati szakfeladaton: 1 tó választott tisztségviselő, társadalmi

megbízatású polgármester
5 tő közalkalmazott

10 tó közfoglalkoztatott
b) Mátraballai Csodaszarvas Óvoda 3 tó közalkalmazott

4. *

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

5. *

A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés kiadási fóösszegét a 2. melléklete szerint
hagyja jóvá.

6. ~

(1) A Képviselő- testület az Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási bevéte
leinek és kiadásainak összefoglalt mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja cl

(2) A 2016. évi felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
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7. ~

A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyleteit az Áht.29/A ~-ában foglaltak
szerint határozza meg.

8. ~

Az adósság- és hitelállományról szóló kimutatást a Képviselő-testület a 5. melléklet
szerint hagyja jóvá.

9. *

A 2016. év bevételi és kiadási előirányzatának teljesítéséről szóló előirányzat
felhasználási ütemtervet e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

10. ~

A Képviselő-testület a bérleti díjak és a temetési segély összegét a 7. melléklet szerint
fogadja el.

11. *

Mátraballa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésében a 2015. évi működési
célú 4.219 e Ft-os pénzmaradványon felül 6.794 e Ft működési hiánnyal tervez,
melyre tekintettel pályázatot nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra év közben.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

12. ~

(6) 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 Amr. 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.
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(6) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított
számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a
támogatás folyósítását követő évjanuár 15. napjáig köteles eleget tenni.

Egyes végrehajtási szabályok

13. ~

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

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 2016. január l-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 nemjárhat
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 elöterjesztése alapján dönt.

16. ~

Az önállóan működő s gazdálkodó költségvetési szervek 2015. 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 cl.

20. ~

(1) A Képviselő-testület a közalkalmazottak béren kívüli juttatásait az alábbiak szerint
határozza meg:
Etkezési hozzájárulás címén 5.000 Ft/hó, 6 órás foglalkoztatás esetén
4.000 Ft/hó összeget — Erzsébet utalvány formájában utólag — 2016. december 31-ig.

(2) 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.

Dudás Róbert sk. Dr. Jakab Dorottya sk.
polgármester körjegyző
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1. melléklet a 2/2016. (111.11) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat 2016. évi bevételei

Adatok ezer Ft-ban
2016. éviMegnevezés

eredeti előirányzat

Működési bevételek 5185
Önkormányzati vagyon 157
Víztermelés, kezelés 25
Onkormányzatok jogalkotó és igazgatási 1ev. 25
Háziorvosi alapellátás 828
Közművelődési tevékenység 443
Köztemető fenntartás 10
Szociális étkeztetés 814
Gyermekétkeztetés 1.313
Munkahelyi vendéglátás 723
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása 847

Közhatalmi bevételek 15.640
Helyi adók - Iparűzési adó 9.000

- Idegenforgalmi adó 90
.. Kommunális adó 4.600

Pótlék 50
Gépjárműadó 40 %-a 1.900

Önk. működési tám. áh-belülről (állami tám.) 35.055

Egyéb működési célú támogatás 5.707
Működési célra átvett pénzeszk. 5.707

Költségvetési bevételek: 61.587

Működési hiány finanszírozása 11.013

Pénzmaradvány 2015. évi Önkorm.±Óvoda 4.172

Rendkívüli önkormányzati támogatás 6.841

Felhalmozási célú hiány finanszírozása 7.600

Fejlesztési hitel (éven túli) 7.600

Bevételek mindösszesen: 80.200
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2. melléklet a 2/2016. (111.11) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat önállóan gazdálkodó
intézményeinek működési és felhalmozási kiadása 2016. évben

Adatok ezer Ft-ban
2016.évi Létszám

Megnevezés eredeti keret—fő
.~. engedélyezetteloiranyzat

1. Önkormányzati szakfeladatok kiadásai 65.811 20

Személyi juttatás 15.974
Munkált. Terh. Jár. 3.967
Dologi kiadások 28.237
Támogatás, szoc. pol. 4.5 10
Atadott pénz műk. célú 1.980
Felújítás 2.286
Beruházás 7.600
Finanszírozási kiadás 1.257

- Ebből: Önkormányzatok igazgatási tev. 10.906 1±4

Személyi juttatás 2.196
Munkált. Terh. Jár. 841
Dologi kiadások 6.815
Atadott pénz műk.c. 38
Felújítás 1.016

2. Mátraballai Csodaszarvas Óvoda 14.389 3

Személyi juttatás 10.083
Munkált. terh. járulékok 2.740
Dologi kiadások 1.566

Kiadások mindösszesen: 80.200 23
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3. melléklet a 2/2016. (111.11) önkormányzati rendelete

MÉRLEG

Mátraballa Községi Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól

Adatok ezer Ft-ban
. 2016. évi ‚ 2016. évi

Megnevezes . Megnevezes .eredeti eredeti
előirányzat előirányzat

Működési célú bevételek 70.314 Működési célú kiadások 70.314

Működési bevételek 4.550 Személyijuttatások 26.057
Közhatalmi bevételek 13.989 Munkaadókat terhelő járulékok 6.707
Önk. működési támogatása (állami tám.) 35.055 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 29.803
Rendkivüli önk. tám. (ÖNHIKI) 6.841 Egyéb műk.célú pénze.átadás 1.980
Egyéb működési célú tám. (átvett pénzeszk.) 5.707 Ellátások pénzbeli juttatása (Szocpol.) 4.510
2015. évi műk. c. pénzmaradvány 4.172 Finanszírozási kiadás 1.257

Felhalmozási célú bevételek 9.886 Felhalmozási célú kiadások 9.886

Tulajdonosi bevétel (üzemelt.jog) 635 Felújítás 2.286
Kommunális adóból 1.651 Beruházás 7.600
Fejlesztési hitel (éven túli) 7.600

Önkormányzati bevételek összesen 80.200 Önkormányzati kiadások összesen 80.200
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4. melléklet a 2/2016. (111.11) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat 2016. évi
felhalmozási kiadásai

Adatok ezer Ft-ban
. 2016. éviMegnevezes .‚..

eredeti eloiranyzat

Felúiítás 2.286

Szennyvíz gyűjtés, kezelése 1.270
Szivattyú felújítás, esatornahálózat

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1.016
Polgármesteri hivatal vizesblokk kialakítás

Beruházás 7.600

Köztemető fenntartása és működtetése 3.000
Partfal építés vis-niajor támogatással-önerö

Város- és községgazdálkodás 4.600
Településrendezési terv és integrált fejlesztési
stratégiai terv

Felhalmozási kiadás összesen 9.886
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5. melléklet a 2/2016. (111.11) önkormányzati rendelete

Kim utatás adósság és hitciállományról
2016. év

Az Önkormányzat adósság és hitelállományának összege: 0 Ft.

Hitel/adósság Lejárat éve Hitelezők Eszközök

állomány megnevezése megnevezése
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6. melléklet a 2/2016. (111.11) önkormányzati rendelete

Mátraballa Község 2016. 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

Működési bevételek 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 455 5.185
Közhatalmi bevételek 7.820 7.820 15.640
Állami támogatás 2.920 2.920 2.920 2.920 2.920 2.920 2.920 2.920 2.920 2.920 2.920 2.935 35.055
Átvett pénzeszközök 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 537 5.707
Rendkívüli — támogatás 3.444 3.397 6.841
2015.évi pénzmaradvány 4.172 4.172
Hitel - Folyószámla

- Fejlesztési 3.800 3.800 7.600

Bevételek összesen 7.992 3.820 11.640 3.820 3.820 7.620 3.820 7.264 11.640 7.620 3.820 7.324 80.200

Személyi juttatások 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.187 26.057
Munkaadót terhelő járul. 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 547 6.707
Dologi kiadások 2.480 1.800 2.480 3.160 2.480 1.800 1.000 3.000 4.640 2.000 873 4.090 29.803
Átadott pénzeszközök 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 1.980
Szociálpolitikai kiadás 230 230 230 230 230 230 230 230 1.160 930 230 350 4.510
Finanszírozási kiadás 1.257 1.257
Beruházás, felújítás 1.140 3.000 1.146 4.600 9.886

Kiadások összesen 6.862 4.925 5.605 7.425 5.605 7.925 4.125 7.271 8.695 10.425 3.998 7.339 80.200

Havi halmozott eltérés 1.130 25 6.060 2.455 670 365 60 53 2.998 193 15 0 0
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7. melléklet a 2/2016. (111.11) önkormányzati rendelete

Bérleti díjak

Fűtési szezonon kívül - nagyterem
- kisterem

Temetési segély

Temetési segély összege 10.000 Ft

8. melléklet a 2/2016. (111.11) önkormányzati rendelete

Kimutatás közvetett támogatásokról

Közvetett támogatás megnevezése Közvetett
támogatás összege

(Ft)

Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye 252 000
(30 %-os támogatásban részesülnek:

- 70. életévüket betöltött egyedül élők,
- saját háztartásukban három vagy aimM több

kiskorú gyermek eflátásáról gondoskodók,
- gyermekét egyedül nevelő szülők.

Gyógyszertári szoba

Kultúrotthon: fűtési szezonban - nagyterem
- kisterem

19.000 Ft/hó

2.500 Ft/óra
1.900 Ft/óra
1.500 Ft/óra
1.300 Ft/óra
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2.! A mátraballai Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Dudás Róbert polgármester,

Hajdu Péter egyesület elnöke
Előterjesztés: csatolva.

Hajdu Péter: Megköszöni a hivatalnak a Suzuki terepjáró autóra való pályázat
benyújtásához adott segítségét.

Dudás Róbert: Megköszöni a polgárőrség munkáját, Véleménye szer&~t szükség Van
rájuk, melyet mutat az is, hogy az elmúlt időszakban egy bűn elkövetés történt.
A cégbírósági bejegyzés mikorra várható?

Hajdu Péter: Sajnos nem tudja.
Központi könyvelő vette át a könyvelésüket. A könyvelő kér egy olyan határozatot, hogy
az Önkormányzattól kapott támogatás maradványát átvehetik-e a következő évre, vagy
esetleg visszafizetési kötelezettségük van.

Dudás Róbert: Véleménye szerint az Önkormányzat nem tart rá igényt, hogy az el nem
költött támogatást visszafizessék, maradjon a polgárőrségnél.

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

Mátraballa Közsé2i Önkormányzat Képviselő-
testületének 4/2016. (III. 10.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a mátraballai Polgárőr Egyesület 2015. évi
munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadja.
A Képviselő-testület egyhangúlag úgy dönt, hogy a 2015.
évi önkormányzati támogatás maradványa maradhat a
Mátraballai Polgárőr Egyesületnél, az, az idei
önkormányzati támogatást, illetve annak összegét nem
befolyásolja.

Határidő: Értelem szerint
Felelős: Polgármester

Polgárőr Egyesület Elnöke.

3./Az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Dudás Róbert polgármester
Előterjesztés: csatolva.
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Dudás Róbert: A terv a közbeszerzés köteles beruházásokat tartalmazza. Az
útfelújításnak nagyon kicsi az esélye, mert a kormány a belterületi utak felújítását nem
támogatja, a járda felújítás az esetleg működhet. Az óvoda épület felújításánál, ahol
létszámot tudnak bővíteni, bölcsődei helyet létesíteni azok a pályázatok elsőbbséget
élveznek.
A partfal pályázat valószínű megvalósul, mert a megfelelő besorolást már megkapták,
ezért fel kell venni az éven túli hitelt, hogy az önerőt biztosítani tudják. Csak ezzel
elindítanak egy lavinát a József A. utcában.

Bíró Sándor: Az óvodánál teljes felújítás lenne?

Dudás Róbert: Teljes nyílászáró csere, külső-belső szigetelés, napkonnektorok
felszerelése tartozna bele, a tetőcsere kivételével.

Bíró Sándor: Tudomása szerint van egy alapítvány, akik ingyen vállalják az óvodák
festését, még a festék árát is fedezik. Javasolja vegyék fel velük a kapcsolatot.

Dudás Róbert: Véleménye szerint várjanak vele, amíg a pályázat elbírálása megtörténik.

Hajdu Péter: Smolek Béla ügyében mi a fejlemény?

Dr. Jakab Dorottya: A beadványuk megválaszolásra került, az Önkormányzat nem ismeri
el a követelésüket, amely szerint visszakérik az Onkormányzattól az akkori víztársulatnak
és gáztársulatnak befizetett közműfejlesztési hozzájárulást. A vízvezeték kiépítése óta már
több, mint 30 év eltelt, de a gázvezeték építse óta is eltelt már több, mint 20 év.
Mindenkiben az a kérdés merül fel, hogy miért csak ennyi idő elteltével kérik ezeket a
közműfejlesztési hozzájárulásokat vissza. Valami oka lehetett annak, amiért nem lett a
telekhatárig kivezetve a két vezeték, de sajnos ennyi idő elteltével minden kétséget
kizáróan megállapítani nem lehet azt, hogy az Onkormányzatot, illetve annak jogelődjét
bármilyen felelősség terhelné. Iratokat sem találtak erre vonatkozóan az irattárban.

Dudás Róbert: Valószínű meg fogják támadni eljárási hibákra hivatkozva és nem ismerik
cl a TIGAZ, EMASZ véleményét.

Hajdu Péter: Megszűnt-e már a Csatornamű Társulat?

Dr. Jakab Dorottya: Folyamatban van a szerződés megkötése egy ügyvéddel. Mivel a
küldöttek megbízatásának időtartama 5 év volt és ez lejárt, így őket is újra kell választani,
ami azt jelenti, hogy taggyűlést kell összehívni, aminek ez lenne az egyedüli napirendi
pontja. Ezt követően a küldöttek elhatározhatják az elszámolási eljárás megindítását. Az
összes korabeli iratot át kell nézni, meg kell keresni köztük a tagjegyzéket. Ez sajnos
időigényes feladat.

Dudás Róbert: Jó lett volna, ha a mostani falugyűlés egyik napirendje lehetett volna a
felszámolás. Kéri a jegyzőnőt, az ügyvéddel beszélje meg, hogyan kell lebonyolítani, a
tisztázandó kérdéseket letisztázni.
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A Képviselő-testület egyhangú — 5 igen — szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa Községi Önkormányzat Kénviselő- testületének 5/2016. (III. lOi
határozata

Az Önkormányzat 2016. évre tervezett közbeszerzéseinek
Közbeszerzési Terve

Ajánlatkérő: Mátraballa Községi Önkormányzat
Címe: 3247. Mátraballa, Iskola ii.

Eljárás Közbeszerzés Közbeszerzés
Közbeszerzés Eljárás Beszerzés tervezett becsült becsült értéke
tárgya fajtája jellege kezdése értéke (Ft) (Ft)

NETTO BRUTTO

József A. u. 6. Kisérté- Építési 2016- 19.116.300,- 24.277.701,-
sz. mögött kű, nyílt beruházás 04-01
partfalhoz eljárás
támfal építése
Mátraballai Kisérté- Epítési 2016-
Csodaszarvas kű, nyílt beruházás 08-01 26.000.000,- 33.020.000,-
Ovoda eljárás
épületének
felújítása
66/1, 66/4, Kisérté- Építési 2016-
363/1, 363/3 kű, nyílt beruházás 08-01 16.000.000,- 20.320.000,-
brsz-ú önk. eljárás
tul.-ú Fő úti és
Iskola u.-i
járdaszakaszok
felújítása

Határidő: Értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző.

41 Egyebek

Dr. Jakab Dorottya: Szükségessé vált a települési támogatásról szóló rendelet módosítása
a megnövekedett szociálpolitikai állami támogatás miatt. A rendeletben le kell
szabályozni, hogy mire fordítja az önkormányzat az állami támogatást p1. iskoláztatási és
gyermekétkeztetési támogatás esetében. (Rendelet-tervezet csatolva)’

Lajtosné Léez Erzsébet~ Régebben a helyben letelepedő fiataloknak lakásépítési
támogatást adtak. Ilyen igénnyel kapcsolatban keresték meg. Kérdezi, hogy lehetne-e most
is ilyen támogatást adni?
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Dudás Róbert: Sajnos a mostani költségvetésbe erre nincs tervezve, de megvizsgálják az
ilyen támogatás nyújtásának a lehetőségét.

A Képviselő-testület egyhangú — 5 igen — szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016. (111.11.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló
2/20 15. (11.14.) önkormányzati rendelet módosítása

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. ~ (1) bekezdésében, 25. * (3) bekezdés b)
pontjában, 26. ~-ban, 32. * (1) bekezdés b) pontjában, 32. ~ (3) bekezdésében, 33. ~ (7)
bekezdésének, 45. ~ (1) bekezdésében, 48. * (4) bekezdésében, 132. ~ (4) bekezdés a), d)
és g) pontjaiban, a 1 34/E. *-ban, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szó ló 1997. évi XXXI. törvény 18. ~ (2) bekezdésében, a 131. ~ (1) bekezdésében, továbbá
Magyarország helyi önkormányzatairól szó ló 2011. évi CXXXIX. törvény 13. * (1)
bekezdésének 8a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (11.14.)
önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

I. * A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (11.14.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. ~ (1) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„12. ~ (I) A települési iskola- és óvodakezdési támogatásra jogosult a település óvodájába
és iskolájába járó gyermeke, valamint általános iskola felső tagozatára járó, illetve
középfokú tanulmányokat folytató gyermeke után a szülő jövedelemhatárra és vagyoni
helyzetre való tekintet nélkül. “

2. ~ A Rendelet 6. ~ (2) bekezdése hatályát veszti.

3. * A Rendelet 7. ~ a) pontja az alábbi ad) ponttal egészül ki:
„ad) Települési ingatlanfenntartási támogatás.” .

4. ~ (1) A Rendelet „5. Aktív korúak ellátása” cím helyébe a „5. Települési
ingatlanfenntartási támogatás” cím lép.
(2) A Rendelet 17. *-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„17. * (1) A települési ingatlanfenntartási támogatásra 2016. évben az az
ingatlantulajdonos(ok) jogosult(ak), akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:
a) aki a 2016. évre fizetendő kommunális adó teljes összegét legkésőbb 2016. november
30.-ig megfizeti (ez a határidő nem érinti a késedelmi pótlék-mentes befizetési határidőket
(2016. március 15.-e és 2016. szeptember 15.-e);
b) akinek Mátraballa Községi Önkormányzat felé adó- és köztartozása nincs.
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(2) A települési ingatlanfenntartási támogatás összege 2016. évben az alábbiak szerint
alakul:
a) aki 12.000.- Ft kommunális adót fizet az ingatlan után, abban az esetben a támogatás
összege 2.000.- Ft;
b) azok, akik a kommunális adóról szóló helyi rendeletben rögzített kedvezmények
egyikében részesülnek, ott a támogatás összege 1.400.- Ft.
c) abban az esetben, ahol az ingatlannak több tulajdonosa van ás a tulajdonostársak
megállapodásuk alapján megosztják egymás között az adó megfizetését, abban az esetben
ezeket a tulajdonostársakat az a) ás b) pontokban rögzített támogatási összeg a
megállapodásuk szerinti arányban illeti meg.
(3) A települési ingatlanfenntartási támogatás kifizetésére 2016. október 01.-e és 2016.
november 30.-a között kerül sor.
(4) Azok az ingatlantulajdonos(ok), akik 2016. szeptember 15.-ig befizetik az egész éves
adót, abban az esetben a támogatás összegének kikézbesítése hivatali kézbesítő útján
történik vagy átvehető a hivatal házipénztárában munkaidőben.
(5) Azokban az esetekben, ahol 2016. szeptember 15.-e ás 2016. november 30.-a között
történik az adó maradéktalan befizetése, abban az esetben a hivatal házipénztárában
vehető át a támogatás összege munkaidőben.

5. ~ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dudás Róbert sk. Dr. Jakab Dorottya sk.
polgármester jegyző

Répás Roland: A 2016-os költségvetés elfogadásával elfogadták a hivatalon belüli
vizesblokk kialakítását. A készített terveket bemutatta az előző ülésen. Mostanra
árajánlatot is készített, mely egy olcsóbb 286.821 Ft és egy drágább 399.601 Ft
anyagárakkal készült.
Anyagár lista jegyzőkönyvhöz csatolva.
Véleménye szerint a villanyszerelési anyagár és munka költsége elenyésző lenne, a
vízvezeték szerelés, ami jelentősebb összeget tenne ki. Ha a közmunka programon belül, a
dolgozókat bevonva meg tudnák valósítani, akkor a költségvetésbe betervezett összegből
még maradna is.
Alpolgármester úr említette, hogy jó volna, ha bekerülnének az országos kék túra
programba. Bejárta a környéket, felderítve, hogy lehetséges lenne-e. Nemcsak turista
útvonalat lehetne kialakítani, de ezen belül be lehetne mutatni Mátraballa nevezetességeit
is. Elindulva a vasút mellett a kisúton, fel a Csodaszarvasig, vissza a Fő úton a parókia,
tájház, templom, bodonyi út felé diákhegy, csekesi lejáró, balla-völgyi vendégház, Mária
kép, sergőkapu lehetne menni Parádsasvár felé az országos kéktúra útvonaláig. Ha nem
sikerül az országos útvonalba bekapcsolódni, akkor is érdemes volna ezt az útvonalat
táblákkal kijelölni, mert nem gondolta, hogy ilyen szép a környék.
Nem tudja régen hogyan történtek a beruházások, hogyan készültek a tervek, de a
szökőkút 10 M Ft-os költségéből, csak 20 E Ft-os szivattyúra tellett, amivel állandóan
probléma van. A kivitelezése is elgondolkodtató.
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Dudás Róbert: Megköszöni a képviselő úrnak az alapos munkáját.
Véleménye szerint is a szökőkút megfelelő működtetésére megoldást kell találnunk. Nem
tudja milyenek voltak a tervek, de a hatékony üzemeltetéshez pár dolgot át kell gondolni,
és adott esetben át kell alakítani. Szerinte erre a témára vissza kell térniük, hogy milyen
megoldást lehetne találni.
A vizesblokk kialakításához milyen engedélyek kellenek?

Répás Roland: Véleménye szerint nem kellenek engedélyek,
meglévő rákötést kell meghosszabbítani és a szennyvíznél is
szennyvízrendszerre, ott is csak a meglévőbe be becsatlakozni.

mert a vízvezetéknél is a
rá vannak csatlakozva a

Dudás Róbert: Vannak kisebb összegű elérhetőbb pályázatok. Javasolja
felderítését, hogy milyen portálokon jelennek meg és értesítést kérni, hogy
lehetőséget ki tudjanak használni.

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

~sRóert
polgármester

Jakab Doronya
jegyző

Lu~
Lajtosné Lécz Erzsébet

jkv. hit.

Répás Roland
jkv. hit.

ennek
minden

K.m.f.


