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Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 15-én
16.00 órai kezdettel tartott ülésén

Határozat száma

Tárgya

4/2018. (11.15.)

Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztása

5/2018. (11.15.)

2 fő közalkalmazott jogviszonyának 6 órásból 8 órásra való
felemelése

6/2018. (11.15.)

Mátraballai Csodaszravas Óvoda nyitvatartási idejének
megállapítása

Rendelet száma

Tárgya

Jegyzőkönyv

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 15-én
16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal irodája.

Jelen vannak: Dudás Róbert
polgármester,
Bíró Sándor
alpolgármester, képviselő,
Hajdu Péter
képviselő,
Lajtosné Lécz Erzsébet képviselő,
Répás Roland
képviselő
Dr. Jakab Dorottya
jegyző
Igazoltan hiányzik:
Megjelenési arány: 100 %.
Meghívottak: Forgóné Répás Mónika gazdálkodási előadó.
---

Budás Róbert polgármester:
Köszönti a képviselőket és a jegyzőnőt.
Megállapítja, hogy a képviselők közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Bíró Sándor és Répás Roland képviselőket.

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

-

Javaslatot tesz az ülés napirend lére, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag
szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett elfogad:
-

1.! Egyebek

2.! MátrabaHai Csodaszarvas Óvoda 2018. évi nyitva tartásának meghatározása

3.! Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének részletes tárgyalása (I. forduló)
Előadó: polgármester, gazdálkodási előadó.

—

5 igen

Napirendek

1.! Egyebek
Dudás Róbert: Közli a képviselő-testület tagjaival, hogy a testületi ülésre szóló munkaanyag
kiosztásra került. Kéri a jegyzőnőt, hogy a jövőben fokozott figyelmet fordítson arra, hogy a
testületi tagok időben megkapják a munkaanyagot.
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a HVB tagjait 2019. augusztusában kell újra
megválasztani. Mivel idén április hónap folyamán parlamenti választások lesznek, a jegyzőnő
telefonon felhívta a HVB tagjait. Tóth Józsefné egészségügyi problémái miatt nem tud részt
venni a választásokon, lemondott, ezért helyette Új állandó tagot kell választani. Elmondja,
hogy két kérelem érkezett ebben az ügyben, az egyiket január hónap folyamán Dudásné Vitai
Zita nyújtotta be. A másik kérelem februárban érkezett Huszárné Kovács Zsuzsanna részéről.

Lajtosné Léez Erzsébet: Elmondja, hogy ő is Dudásné Vitai Zitát támogatja, mert
kiveszi a részét a közösségi feladatokból.

ő jobban

Dr. Jakab Dorottya: A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény rendelkezései
értelmében a tag személyére Dudásné Vitai Zitát javasolja. Orül, hogy a j elenlévők
egyetértenek a javaslatával. Kizárási, összeférhetetlenségi ok nem áll a javasolt személlyel
szemben.
Dudás Róbert: Van kérdés, illetve hozzászólás? Amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzanak
a HVB Új állandó tagjának személyéről.

Kérdés, hozzászólás nines.

A Képviselő-testület
határozatot hozza:

-

4 igen szavazattal, O nem és 1 tartózkodás mellett

—

az alábbi

Mátraballa Községi Önkormányzat Kép viselő-testületének
4/2018. (ILlS.) számú önkormányzati határozata
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választást eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 24. &-ában biztosított jogkörében eljárva Mátraballa
községben a Helyi Választási Bizottság tagjának lemondás miatt megválasztja
Dudásné Vitai Zita 3247 Mátraballa, Mátra u. 12, szám alatti lakost.
Határidő: értelem szerint.
Felelős: ‚jegyző.
—

—

Dudás Róbert: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a LEADER pályázat keretében 8
millió Ft támogatást tudnak igényelni: 3 millió Ft értékben térfigyelő kamerára, 2 millió Ft
értékben buszmegállóra és 3 millió Ft értékben játszótér bővítésére. 3-3 árajánlat érkezett
minden területtel kapcsolatban. A pályázatokat március 16-ig lehet benyújtani. Ehhez 5 %
önerőt kell biztosítani, a következő ülésre a pontos határozati javaslat be lesz terjesztve. De az
önerő 500 eFt körül lesz.
A térfigyelő kamerákkal kapcsolatban elmondja, hogy a falu központjában 3 db kamera lesz, a
postánál 1 db, ami a Vasút utcára néz.
Hajdu Péter: Kérdezi, bogy a falu két végén és a szarvas szobornál miért nem lesznek
kamerák. Elmondja, hogy ha csak a falu központjában lesz 3 db kamera, akkor bejöhetnek
Úgy a faluba, hogy a kamera nem is látja őket. Javasolja, hogy osszák szét a kamerákat.
Dudás Róbert: Elmondja, hogy beszél az ajánlatot adó céggel és meglátja, hogy mit tehetnek
ebben az ügyben. A játszótér bővítésével kapcsolatban megjegyzi, bogy a 3 millió Ft-ba kb. 6
db játék fér bele, amik a következők: mászóka, alagút, mókuskerék, körhinta, egyensúlyozó
rúd és rugós játék.
A buszmegállókkal kapcsolatban megjegyzi, hogy szintén irreális árajánlatokat kaptak, mert
egy buszmegálló kb. 2 millió Ft.
A patakmeder tisztítással kapcsolatban közli, hogy eddig még nem volt tartós fagy, ezért nem
lehetett elkezdeni a munkálatokat. Most az időjárási viszonyok lehetővé teszik ezt, ezért a
jövő héten hétfón és kedden hozzáfognak a tisztításhoz. A kikotort hordalékot el kell
szállítani, ezért teherautót fog hívni.
Az önkormányzati földterület eladásával kapcsolatban tájékoztatja a képviselő-testület tagjait,
hogy az elmúlt héten csütörtökön az ügyvédi irodában megtörtént az adásvételi szerződés
aláírása és a földhivatali bejegyzés. A vételár teljes összegét kifizették, a tulajdonos
hamarosan indítja a napelempark építését.
A Mátraballai Szociális Szövetkezettel kapcsolatban megjegyzi, hogy a szövetkezet ügyvédje
reagált a szerződés felbontására. Azt szeretnék, hogy Budapesten találkozzanak egyeztetés
céljából, amit ő nem javasolt, hiszen a Szociális Szövetkezet székhelye Mátraballán van,
kérte, hogy itt legyen az egyeztetés. Ez kb. egy hónapja történt, azóta nem kaptak érdemi
választ a kérésükre. Elmondja, bogy 800.000.- Ft-ot követel a Szövetkezet az
Önkormányzattól azon a jogcímen, hogy facsemetéket ültettek. Ertékteremtő beruházás
azonban nem történt, lefényképezték a területet, amiben nem volt egyetlen csemete sem. A
velük kötött szerződés semmisnek minősül formai hibák miatt is. Amikor a szerződés
megköttetett, akkor a Szövetkezet még nem került bejegyzésre. Nem lehetett volna 25 évre
megkötni ezt a szerződést, csak maximum 20 évre. Termőföld vásárlására a Szövetkezet nem
volt jogosult, mivel nem rendelkezett fóldhivatali regisztrációval. A Szövetkezet jogos igénye
csak a bérleti díjjal kapcsolatban merül fel, amit vissza is kívánnak nekik téríteni. Mielőbb be
kell jelenteni az Onkormányzat kilépési szándékát. Ha elmarad a Szövetkezet közgyűlése,
akkor ezt Írásban kell megtenni.
A fdldeladásból befolyó jövedelmet hasznosítani kell, javasolja a képviselő-testület tagjainak,
hogy a posta melletti területet vegyék meg.
Az óvoda épületének felújításával kapcsolatban elmondja, hogy a gázórát leszerelték. Meg
kell nézni, hogy a régi bútorokból mit lehet felhasználni. Atalakításra került a konyha is, ezért
szintén szükséges megnézni, hogy melyik bútor lesz felhasználható. Az eredeti terv szerint
jövő héten kezdődött volna a tetőszerkezet cseréje, de az időjárási viszonyok miatt ezt el kell
halasztani. A régi tetőcserepeket és faanyagokat elszállítják majd a tájház udvarára, ahol a
faanyagot felvágják. Az óvoda három db. kéményéből kettőt visszabontanak a padlásig. A

tetőszerkezetben változás nem lehet, mert akkor engedélyeztetni kell. A cserépre 50 év
garancia lesz, vörös színű lesz, és a tetőlemez is ugyanolyan színű. Előtető kerül az
akadálymentesített feljáróhoz. Aprilis elejére van kiírva az átadás időpontja, de ez az
időjárástól fligg. Elmondja, hogy vannak kijavítandó feladatok, mert kifestették a
foglalkoztató helyiséget, de a beázást lefestették, és a villanyszerelési munkálatokat is utólag
végezték el. Ezeknek a kijavítását kérni fogja a kivitelezőtől.
Az állomás épületével kapcsolatban hivatalos értesítést kaptak, hogy a MAy fel fogja újítani.
A raktárépülettel kapcsolatban azonban azt a felvilágosítást kapták, hogy azt a MAV nem
újítja fel, felajánlotta az önkormányzat részére, hogy vegyék meg. Ha nem jeleznek vételi
szándékot, akkor az épületet lebontják. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy gondolkozzanak
el azon, mire hasznosítható a raktárépület. Addig is jelzik a MAy felé az önkormányzat vételi
i~ényét.
Allandó problémát jelent az önkoni~ányzati dolgozók helyettesítése. Az iskolai tálalókonyhán,
és a kultúrotthonban 1-1 tő közalkalmazott, Szilágyi Sándomé és Oláh Zsoltné végzi a
munkát napi hat órás foglalkoztatásban. A dolgozók egymást helyettesítik a szabadság és a
betegállomány ideje alatt, ami a saját munkájuk rovására megy. Javasolja, hogy a két Fő
dolgozó legyen napi nyolc órában alkalmazva, hogy a helyettesítések megoldhatók legyenek.
Kérdezi, hogy van-e kérdés, illetve hozzászólás? Amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzanak
arról, hogy Szilágyi Sándomé és Oláh Zsoltné nyolc órában legyenek foglalkoztatva.

Kérdés, hozzászólás nines.

A Képviselő-testület
határozatot hozza:

-

5 igen szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett

—

az alábbi

Mátraballa Közsézi Önkorinán ~at Képviselő-testületének
5/2 01 & (IL 15.) szán, ú önkormányzati határozata
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag aszerint dönt,
hogy Oláh Zsoltné és Szilágyi Sándorné Önkormányzati közalkalinazottak
jogYiszonyát napi 6 órásról napi 8 órásra módosítja 201& február 0]. napjától
kezdődő hatállyaL A Képviselő-testület felkéri a gazdálkodási előadót, hogy az
átsorolásokat a fenti döntésnek megfelelően készítse cl és küldje be a Magyar
A llainkincstár megyei igazgatóságára.
Határidő: értelem szerint.
Felelős: gazdálkodás! előadó.

2.! Mátraballai Csodaszarvas Óvoda 2018. évi nyitva tartásának meghatározása

Dudás Róbert: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy több munkavállaló szülőtől
érkezett megkeresés abban az ügyben, hogy az óvoda nyitva tartási idejét hosszabbítsák meg.
Jelenleg az óvoda 07.00-16.00 között tart nyitva, ami sok szülőnek nem ideális, mert nem tud
16.00 órára a gyermekéért menni. Konkrétan 6 db igény érkezett, amiben kérik, hogy 16.30ig, vagy 16.45-ig legyen nyitva az óvoda. Személy szerint javasolja, hogy !6 órával növeljék
meg a nyitva tartási időt 16.30-ra.

Kérdezi, bogy van-e kérdés, illetve hozzászólás? Amennyiben nincs, kéri, bogy szavazzanak
az óvoda nyitva tartásának hosszabbitásáról.
Kérdés, hozzászólás nines.

A Képviselő-testület
határozatot hozza:

-

5 igen szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett

—

az alábbi

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2 018. (IL ii) számú önkormányzati határozata
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag aszerint dönt,
hogy a fenntartásában lévó’ Mátraballai csodaszarvas Ovoda (3247 Mátraballa, Fő
u. 71.) nyitvatartási idejét 201& március 01.-el kezdő hatállyal az alábbiara
módosítja:
Nyitvatartási idő: reggel 7 órától délután 16 óra 30 percig.
A Képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt, hogy az óvoda dokumentumaiban
és szabályzataiban a Jelen változás átvezetésé ről gondoskodjon.
Határidő: értelem szerint.
Felelős: intézinényvezető.

3.! Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének részletes tárgyalása (I. forduló)
Előadó: polgármester, gazdálkodási előadó.
Dudás Róbert: Felkéri Forgóné Répás Mónika gazdálkodási előadót, bogy részletesen
ismertesse az Onkorrnányzat 2018. évi költségvetésének tervezetét.
Forgóné Répás Mónika: A költségvetési tervezet részletes ismertetését kormányzati
f’unlcciókon keresztül mutatja be.
A 2017. évet 26 millió forint pénzmaradvánnyal zártuk, Így nem kellett igénybe venni a
folyószámla hitelt sem. Azonban ebből az összegből 21 millió a 2017. évben elnyert óvoda
felújítás pályázati pénzének maradványa, melyre a 2018. évben lesz szükség. 2018. évben
ismét emelkedtek a minimálbérek, ennek kompenzálását az állam vállalta Így a dolgozók
cafetériája be lett tervezve. A költségvetésben közel 28 milliós beruházás szerepel, amely
többek között az óvoda felújítás, szivattyú felújítás, infl~astruktúra fejlesztés költségeit
foglalják magukba. Az átszervezett önkormányzati dolgozók miatt a településnek a
Mátraderecskei Közös Hivatalt 600 ezer forinttal kell működésében támogatnia. A
költségvetés tervezésénél hiány nem keletkezett, a beruházások önerejét az önkormányzat
tudja fedezni. A civilszervezetnek lett benyújtva pályázat, ami ha nyer, tehermentesíti a
költségvetést. A településen szerződés alapján egyelőre 2018.06.30-ig tovább tud működni a
közfoglalkoztatási munka. A Pétervásárai Kistérségi Társulásnak fizetett díjai is csökkentek
2018. évben, melynek keretein belül a házi segítségnyújtás és gyermekjóléti szolgáltatások
munkája folyik. Jó döntésnek bizonyult a kommunális adó vonatkozásában, az adó
mértékének csökkentése a szociálpolitikai kiadás terhére. Igy a saját adóbevételünk mértéke
nem csökken, inkább nő. Az adóbevételek tervezése a 2016. és a 2017. évi teljesítések és a

2018. évi követelések f~gyelernbevételével történt. Összeségében 2018. évre 535 ezerrel több
állami támogatást kapunk a tavalyi évhez képest.
Az adóbevételekkel minden évben alul terveztünk, így az idei évben 7 millió Ft-tal emelkedett
a tervezett bevételi összeg.
A köztemető fenntartáson minden kiadást amit csak lehetett csökkentett, megmaradt fák
kivágása, melyek balesetveszélyesek, valamint a szemétszállítási díj.
Az önkormányzati vagyon dologi kiadása között szerepel az óvoda tetőszerkezetének
felújításával kapcsolatos pályázat 5 %-os önereje. Bevételek között itt szerepel a vendégház és
a gyógyszertári szoba bérleti díja, a Telekom által a hivatal tetőszerkezetére szerelt antenna
bérleti díja.
Az önkormányzatok elszámolásaiban az állami támogatások összege és a visszaüzetési
kötelezettség szerepel.
Allategészségügyben az állatorvosi feladatok ellátásának megemelkedett költsége ás a kóbor
ebek kiirtásának költsége van.
A közutak hidak kom~ányzati fünkción az utak karbantartása, patakmeder tisztítása és a hó
eltakarítás költsége található.
A vízteriTielés költségein szerepel a közkifolyók vízdíja.
Közvilágítás díja negyedévenként kb. 100.000.- Ft.
A karbantartó bére át lett csoportosítva a zöldterületre. Dologi kiadásban szerepel 127.000.- Ft
a szökőkút felújítására.
A Város községgazdálkodáson maradt a hivatalsegéd bére, a dologiban a hangosítás, a
műhely, illetve a hivatali autóval kapcsolatos költségek vannak.
A háziorvosnál az átadott pénz emelkedett, ebben az évben 124 E Ft. lesz.
A család és nővédelmi egészségügyi gondozás feladaton azért magasabb a dologi kiadás, mert
a védőnő jelezte, hogy szeretne egy nyomtatót a tanácsadóba, és tisztasági festést.
A sportnál az sportöltöző rezsiköltsége ás sportpálya fűnyírása van betervezve.
A komplex egészségügyi programra nem tervezett összeget, mert tavalyra sem lett kifizetve,
ugyanis az EFI a falunapon lejött a szűrőbuszával, és az idén is tervezik őket meghívni.
A könyvtári szolgáltatásnál beruházásra tervezett 180 E Ft-ot, amit valami hasznos dologra
akarnak elkölteni.
A közművelődésnél a dologi kiadásokban a gázszámla költsége megemelkedett, mert
lényegesen több rendezvény van. Bevételi oldalon a burgonyanapi ételek bevétele ás
kulturotthon bérleti díja szerepel.
Lajtosné Lécz Erzsébet: Kéri, hogy a kultúrotthonban a színpad előtt legyen világítás, mert
nincs megvilágítva a színpad.
Forgóné Répás Mónika: A civil szervezetek támogatásában a hivatal által használt autó
biztosítási költségeinek átadása a sportnak, ami kb. 190 E Ft, a dalkömek 50 E Ft átadása,
ezen felül a hivarköltség és számla alapján a költségek, a polgárőrségnek 200 E Ft-os
támogatás, valamint a Csodaszarvas Egyesület Mátraballáért civil szervezetnek 300 E Ft
támogatás.
A gyermekétkeztetésen 2 16 nyolc órás foglalkoztatott van.
A gyermekétkeztetés dologi kiadásában jelentkezik, hogy az óvoda és napközi konyhájára
meg kell csináltatni a HACCP felülvizsgálatot.
A bevételi oldalon az étkeztetés térítési díjai vannak betervezve.
A szociális étkeztetésnél a dologiban kevesebbet tervezett, mert lecsökkent az étkeztettetek
száma.

A szociális ellátásoknál kevesebbet kaptak, mis~t tavaly. Benne van minimális rendkívüli
segély, temetési segély, gyermekétkeztetési, iskolakezdési támogatás.
Dudás Róbert:
Kérdi a képviselőket, a költségvetéssel kapcsolatban van-e javaslata, kiegészítése, kérdése a
képviselőknek?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal úgy határozott, hogy a költségvetést az
előterjesztés szerinti változatlan tartalommal javasolja a következő ülésre beterjeszteni,
elfogadásra.

Az ülésnek több napirendje nem volt, a Polgármester azt bezárta.
K..nif
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Bíró Sándor
jkv. hit.

Répás Roland
jkv. hit.

