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Készült: Mátrabafla Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 14-én
16.00 órai kezdettel tartott ülésén

Határozat száma Tárgya

Rendelet száma Tárgya



Jegyzőkönyv

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 14-én
16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Kultúrotthon házasságkötő terme.

Jelen vannak: Dudás Róbert polgármester,
Bíró Sándor alpolgármester, képviselő,
Répás Roland képviselő,
Lajtosné Lécz Erzsébet képviselő,
Dr. Jakab Dorottya jegyző.

Igazoltan hiányzik: Hajdu Péter képviselő
Meghívottak: Forgó Pálné egyháztanács tag, Répás Sándor Miklósné egyháztanács tag,
Pádár Józse~é egyháztanács tag, Kovács Károly egyháztanács tag, Forgóné Répás Mónika
gazdálkodási előadó.

Dudás Róbert polgármester:
Köszönti a képviselőket a jegyzőnőt, és a meghívott vendégeket.
Megállapítja, hogy a képviselők közül 4 f~5 jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Lajtosné Lécz Erzsébet és Répás Roland képviselőket.

Indítványára a Képviselő-testület egyhangúlag — 4 igen szavazattal O nem és O
tartózkodás mellett - jegyzőkönyv-hitelesítőnck Lajtosné Lécz Erzsébet és Répás Roland
képviselőket kijelölte.

Javaslatot tesz az ülés napirend lére. meLyet a Képviselő-testület egyhangúlag — 4 i~en
szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett - elfogad:

11 Egyebek

2.! Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének részletes tárgyalása (I. forduló)
Előadó: polgármester, gazdálkodási előadó.



Napirendek

1.! Egyebek

Dudás Róbert polgármester: Ismételten köszönti a megjelent egyháztanács tagokat ás arra
kéri a jelenlévőket, hogy a felállításra kerülő kereszt számára mielőbb találjanak megfelelő
helyet. Javasolja, hogy a Fő út mellett található milleniumi emlékparkban kerüljön
elhelyezésre, mert ez forgalmas hely, a területet megfelelően lehet parkosítani, padokat
helyeznek ki a kereszthez látogatók számára. Kéri, hogy vegyék fontolóra az emlékpark
előnyeit, ás itt kerüljön elhelyezésre a kereszt.

Kovács Károly: Támogatja az ötletet, javasolja, hogy itt kerüljön felállításra a kereszt.

Forgó Pálné: Nem ért egyet, nem megfelelő a terület, mert nem központi fekvésű, a
településen élők nagy részének távoli, nem fognak olyan messzire menni a kereszthez.
Kéri, hogy a templom alatti rézsűben adjon helyet az Önkormányzat, mert itt tervezik a
kereszt felállítását, ez egy központi hely, a templomhoz vezető lépcső mellett megnyitják az
utat, és Így szabad bejárás lesz az építményhez.

Dudás Róbert: Elmondja, hogy utána kell nézni, hogy szükség van-e építési engedélyre és az
örökségvédelmi hivatal engedélyezi-e az építményt. A következő képviselő-testületi ülésre
megszerzik a szükséges információkat, és határoznak az ügyben.

2.! Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének részletes tárgyalása (I. forduló)
Előadó: polgármester, gazdálkodási előadó.

Dudás Róbert: Felkéri Forgóné Répás Mónika gazdálkodási előadót, hogy részletesen
ismertesse az Onkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezetét.

Forgóné Répás Mónika: A költségvetési tervezet részletes ismertetését kormányzati
funkciókon keresztül mutatja be.

2019. évben ismét emelkedtek a minimálbérek. Az idei évben két választás lesz — tavasszal és
ősszel — ennek a személyi ás dologi juttatásai szerepelnek a költségvetésben. A költségvetés
tervezésénél hiány nem keletkezett, a beruházások önerejét az önkormányzat tudja fedezni. A
településen előreláthatólag 201 9.március 01 -től 2020. február 29-ig tovább tud működni a
közfoglalkoztatási munka. Az állategészségügyi feladatok fizetett díjai növekedtek 2019.
évben. Az adóbevételek tervezése a 2017. és a 2018. évi teljesítések és a 2019. évi
követelések figyelembevételével történt.
Az adóbevételekkel minden évben alul terveztünk, így az idei évben 3 millió Ft-tal emelkedett
a tervezett bevételi összeg.
A közternető fenntartáson minden kiadást, amit csak lehetett csökkentett, megmaradt fák
kivágása, melyek balesetveszélyesek, valamint a szemétszállítási díj.



Az önkormányzati vagyon bevételei között 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 visszatizetési
kötelezettség szerepel.
A közutak hidak kormányzati fünkción az utak karbantartása, patakmeder tisztítása és a hó
eltakarítás költsége található.
A víztermelés költségein szerepel a közkifolyók vízdíja.
Közvilágítás díja negyedévenként kb. 110.000.-Ft.
A karbantartó bére át lett csoportosítva a zöldterületre.
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 összege csökkent.
A család és nővédelmi egészségügyi gondozás feladaton azért magasabb a dologi kiadás, mert
a védőnő jelezte, hogy szeretne egy tisztasági festést. Illetve vannak eszközök, melyeket meg
kell vásárolni, mert minimumfeltétel azok megléte a védőnői szolgálatnál.
A sportnál az sportöltöző rezsiköltsége és sportpálya mnyírása van betervezve.
A könyvtári szolgáltatásnál beruházásra tervezett 180 E Ft-ot, amit valami hasznos
közművelődési dologra akarnak elkölteni.
A közművelődésnél a dologi kiadásokban a gázszámla költsége megemelkedett, mert
lényegesen több rendezvény van. Bevételi oldalon a kultúrotthon bérleti díja szerepel.
A civil szervezetek támogatásában a polgárőrségnek 200 E Ft-os támogatás, valamint a
Csodaszarvas Egyesület Mátraballáért civil szervezetnek 200 E Ft támogatás szerepel.
A gyermekétkeztetésen 2 15 nyolc órás foglalkoztatott van.
A bevételi oldalon az étkeztetés térítési díjai vannak betervezve.
A szociális étkeztetésnél a dologiban kevesebbet tervezett, mert lecsökkent az étkeztettetek
száma.
A szociális ellátásoknál tervezett 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.m.f

Dudás óbert Dr. iakab Dorottya (f
polgármester jegyző

Lajtosné Lécz Erzsébet
jkv. hit.

Répás Roland
jkv. hit.


