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Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március
06-án 16.00 órai kezdettel tartott ülésén.

Határozat száma Tárgya

7/2018. (III. 06.) AKÜ-s határozat

8/2018. (III. 06.) Folyószámla hitelkeret készenlétbe helyezésével kapcsolatos döntés

9/2018. (III. 06.) Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Rendelet száma Tárgya

1/2018. (III. 07.) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása (II. forduló)

2/2018. (111.07.) A helyi környezetvédelem szabályairól szóló 5/2004. (IV.27.)
önkormányzati rendelet módosítása (égetés szabályainak módosítása)



J e g y z Ő k ö n y v

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 06-án
16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Kultúrotthon házasságkötő terme.

Jelen vannak: Dudás Róbert polgármester,
B író Sándor alpolgármester,
Hajdu Péter képviselő,
Lajtosné Lécz Erzsébet képviselő,
Répás Roland képviselő,
Dr. Jakab Dorottya jegyző.
Forgóné Répás Mónika gazdálkodási előadó

Dudás Róbert polgármester:
Köszönti a képviselőket, a jegyző asszonyt, a PB tagjait és a meghívottakat.
Megállapítja, bogy a képviselők teUes létszámban jelen vannak, az ülés határozatképes, azt
megnyitja. Kérdi, bogy észrevétel van-e a kapott anyaggal kapcsolatban. Megállapítja, hogy
nem merült fel észrevétel.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Hajdu Péter és Répás Roland képviselőket.

Indítványára a Képviselő-testület egyhangúlag — 5 igen szavazattal 0 nem és 0
tartózkodás mellett - jegyzőkönyv-hitelesítőnek Hajdu Péter és Répás Roland
képviselőket kijelölte.

Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület e2yhan2úlag — 5 igen
szavazattal, O nem és 0 tartózkodás mellett elfogad:

1.! Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása (II. forduló)
Előadó: Polgármester, PB elnöke

2.! Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Polgármester, jegyző

3.! Egyebek

Napirendek

1.! Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása (H. forduló)
Előadó: Dudás Róbert polgármester

Répás Roland PB elnöke
Előterjesztés: csatolva.



Dudás Róbert: Felkéri Répás Rolandot, ismertesse a Pénzügyi Bizottság javaslatát a
2018. évi költségvetéssel kapcsolatban.

Répás Roland: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet és azt változatlan tartalommal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.

Dudás Róbert: Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a költségvetés soraiban
némi módosítást kellett eszközölni az óvodai dajka hosszadalmas betegsége miatt. A
személyi juttatások értéke csökkent az óvodát illetően, viszont a helyettesítés miatt az
önkormányzat megbízási díja a személyi juttatáson belül emelkedett. Az önkormányzatnál
fellépő egyéb feladatok ellátása szintén megbízási szerződés keretein belül teljesül.

Répás Roland: Kérdezi, hogy van-e a költségvetésben tartalék összeg, esetleges váratlan
kiadások fedezésére.

Forgóné Répás Mónika: Igen, van tartalék összeg, az átcsoportosítás megoldható, ahol
lehetett, ráhagyással tervezett az előre nem látható dolgok fedezésére.
Továbbá javasolja, hogy készenlét, szükség esetére álljon rendelkezésre az Onkormányzat
döntése, ha olyan helyzetbe kerülnének, hogy hozzá kell nyúlni a folyószámla
hitelkerethez.
Illetve javasolja elfogadni az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos határozati
javaslatot, amelyet nemlegesség esetén is el kell fogadni.

Dudás Róbert polgármester: Elfogadásra javasolja az Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének tervezetét.

A Képviselő-testület egyhangúlag — 5 igen szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett
az alábbi határozatokat hozza:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018. (111.06.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 29. ~. (3.) bekezdése előírásai a 353/2011. (XII.30.)
Kormányrendelet 2. ~. (I.) bekezdése szerint az önkormányzat figyelembe vehető saját
bevételeinek és a Stabilitási törvény 5/A. * (1.) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetö
ügyleteiből eredő fizetési köztelezettségeinek tárgyévi és azt követő négy évre várható
összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:



Saját bevétel és adósságot
Sor- Tárgy keletkeztető ügy~etbö1 eredő ..

Megnevezés szám óv Ezetési kötelezettség a tárgyévet Ossze
2018 követoen Sen

‘ l.évben 2.évben 3.évben
2019. 2020. 2021.

Helyi adók 1. 19.700 19.700 19.700 19.700 78.800
Díjak, pótlékok, bírság 2. 20 20 20 20 80
Önkorrn-i vagyon 3. 472 472 472 472 1.888
hasznosításá- ból szárm.
int-i működési bevételek
(bérleti díj stb.)

Saját bevétel (1±2±3±4) 4. 20.192 20.192 20.192 20.192 80.768
Saját bevétel (4.sor) 50%-a 5. 10.096 10.096 10.096 10.096 40.384
Előző években kel. 6.
tárgyévet terhelő fiz. köt.
össz.
T.évben keletk., t. évet 7.
terhelő fiz.köt. össz.

Fizetési kötelezetts. össz: 8. 0 0 0 0 0
(6+7)

Fizetési kötelezettséggel 9~ 10.096 10.096 10.096 10.096 40.384
csökk. Saját bev.50%-a

Mátraballa Közsé2i Önkormányzat Képviselő-
testületének 8/2018. (111.06.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete Úgy dönt, hogy a számlavezető Centrál
Takarékszövetkezetnél (2112 Veresegyház, Fő Út
53.) folyószámla hitelkeret szerződést köt 7.000.000
Ft, azaz Hétmillió forint ősszeghatárig,
2018. december 31-ig.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
és a jegyzőt a szerződés megkötésére.
Az Onkormányzat kötelezettséget vállal az igénybe-
vett hitel visszafizetésére, fedezetként felajánlja a
tulajdonában lévő, Mátraballa 3 brsz.-~ belterületi
kultÚrotthon megjelölésű ingatlant, amely
forgalomképes.

Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző.



A Képviselő-testület egyhangúlag — 5 igen szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett
az alábbi rendeletet alkotja:

MátrabaHa Községi Önkormányzat Képviselő — testületének
1/2018. (111.07) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

MátrabaHa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés I) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról
Szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Aht.) 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) A rendelet hatálya a helyi önkormányzat Képviselő-testületére, Bizottságaira, a
Mátraderecskei Közös Onkormányzati Hivatal Mátraballai Kirendeltségére és az
Önkormányzat iritézményére 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/A. ~ (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:
Onálló címet alkot:

a) Onkormányzat kormányzati hinkciói gyűjtőnév
b) Mátraballai Csodaszarvas Ovoda

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése

3. ~

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) Tárgyévi költségvetési bevételét 96.431 E Ft-ban
aa) Működési költségvetési bevételét 94.281 E Ft-ban
ab) Felhalmozási költségvetési bevételét 2.150 E Ft-ban
b) Tárgyévi költségvetési kiadását 96.431 E Ft-ban



ba) Működési költségvetési kiadását 68.769 E Ft
- Személyi jellegű kiadások 24. 702 E Ft
- Munkaadókat terhelőjárulékok 4.937 E Ft
- Dologiésegyébfolyó kiadások 31.1 73 EFt
- Szociálpolitikai támogatások 4.854 E Ft
- Működési célú pénzeszköz átadás 1.844 E Ft

- Finanszírozási kiadások 1.259 E Ft

bb) Felhamozási célú költségvetési kiadását 27.662 E Ft
- Felújítás, beruházás 21. 781 E Ft
- Felújítás ÁFA 5.881 E Ft

(2) A Képviselő-testület a 2018. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:
a) Onkormányzati szakfeladaton: 1 fő választott tisztségviselő, társadalmi

megbízatású polgármester
4 Fó közalkalmazott
4 Fé közfoglalkoztatott

b) Mátraballai Csodaszarvas Óvoda 3 Fő közalkalmazott

4. ~

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

5. ~

A Képviselő-testület a 201 8. évi költségvetés kiadási Fóösszegét a 2. melléklete szerint
hagyja jóvá.

6. ~

(1) A Képviselő- testület az Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási bevéte
leinek és kiadásainak összefoglalt mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el

(2) A 2018. évi felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

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 2018. év bevételi ás 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. ~

A közvetett támogatás kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

12. ~

Mátraballa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésében a 2017. évi működési
célú 4.891 e Ft-os pénzmaradványon felül 21.420 e Ft felhalmozási célú
pénzmaradvánnyal tervez.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

13. ~

(I) 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 ás a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támoga
tási szerződésben rögzíteni kell legalább az Amr. 73. ~ (1) bekezdésében foglalt
feltételeket.

(4) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglahak szerint kerül sor.

(5) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a Képviselő-testü
let felé.

(6) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított
számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a
támogatás folyósítását követő év május 31. napjáig köteles eleget tenni.



Egyes végrehajtási szabályok

‚4. *

(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.

15. *

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére, a
kiadások teljesítésére az évi elfogadott költségvetési rendelet szerint.

(2) A költségvetési rendelet 3. ~ (I) bekezdése a 2018. január 1-jétől a költségvetési
rendelet elfogadásáig teljesített bevételeket és kiadásokat is tartalmazza.

16. ~

(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 (I) 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 előterjesztése alapján dönt.

17. *

Az önállóan működő s gazdálkodó költségvetési szervek 2017. évi pénzmaradványának
elszámolása során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány elszámolása
során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány felhasználásáról a
Képviselő-testület dönt.

18. ~

Az év közben keletkező többlet — bevételek felhasználásáról a testület dönt a polgár
mester javaslata alapján, a költségvetési rendeletének egyidejű módosításával.



19. ~

A fentieken túl előirányzat-módosítás a Képviselő-testület rendeletének módosítása
alapján történhet.

20. ~

A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratában
meghatározott feladatot látja cl.

21. ~

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 terheh azon maradvány, melyre
kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben valósul
meg.

22. ~

A Képviselő-testület felhatahiazza a polgármestert, bogy az Önkormányzat szabad
pénzeszközeit a legbiztonságosabb betétben elhelyezze a kamatbevételek növelése
érdekében a számlavezető pénzintézetnél.

Záró rendelkezések

23. ~

(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 jegyző



1’ melléklet a 1/2018. (111.07.) önkormányzati rendeletéhez

Mátraballa Községi Önkormányzat 2018. évi bevételei

Adatok ezer Ft-ban
2018. éviMegnevezés

eredeti_elői.

Működési bevételek 8.618
Önkormányzatok ig.tev. 77
Onkormányzati vagyon 3.756
Háziorvosi alapellátás 600
Közművelődési tevékenység 403
Köztemető fenntartás 13
Szociális étkeztetés 820
Gyermekétkeztetés 1.948
Munkahelyi vendéglátás 710
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása 216
Zöldterület 25
Város és község gazd. 50

Közhatalmi bevételek 22.739
Helyi adók - Iparűzési adó 15.039

- Idegenforgalmi adó 380
- Koim~unális adó 4.300

Pótlék 20
Gépjárműadó 40 %-a 3.000

Önk. működési tám. áh-belülről (állami tám.) 35.613

Egyéb működési célú támogatás 3.150
Működési célra átvett pénzeszk. (M.derecske, 3.150
közfoglalkoztatás)

Költségvetési bevételek: 70.120

Működési hiány finanszírozása 26.311

Pénzrnaradvány 2017. évi Önkorm.+Óvoda 26.311

Bevételek mindösszesen: 96.431



2. melléklet a 1/2018. (111.07.) önkormányzati rendeletéhez

Mátraballa Községi Önkormányzat önállóan gazdálkodó
intézményeinek működési és felhalmozási kiadása 2018. évben

Adatok ezer Ft-ban
2018.évi Létszám keret—

Megnevezés eredeti
„.‚ engedélyezetteloiranyzat

1. Önkormányzati szakfeladatok kiadásai 83.204 8

Személyi juttatás 14.692
Munkált. Terh. Jár. 2.901
Dologi kiadások 29.992
Támogatás, szoc. p01. 4.854
Atadott pénz műk. célú 1.844
Beruházás 27.662
Finanszírozási kiadás 1.259

- Ebből: Önkormányzatok igazgatási tev. 9.873 1±4

Személyi juttatás 2.780
Munkált. Terh. Jár. 638
Dologi kiadások 5.792
Beruházás 63
Atadott pénz működ. 600

2. Mátraballai Csodaszarvas Óvoda 13.227 3

Személyi juttatás 10.010
Munkált. terh. járulékok 2.036
Dologi kiadások 1.181

Kiadások mindösszesen: 96.431 12



3. melléklet a 1/2018. (111.07.) önkormányzati rendeletéhez

MÉRLEG

Mátraballa Községi Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól

Adatok ezer Ft-ban
‚ 2018. évi ‚ 2018. évi

Megnevezes Megnevezes . .‘.eredeti elem. eredeti elem.

Működési célú bevételek 94.281 Működési célú kiadások 68.769

Működési bevételek 8.618 Személyijuttatások 24.702
Közhatalmi bevételek 20.589 Munkaadókat terhe]ő járulékok 4.937
Önk. működési támogatása (állami tám.) 35.613 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 3 1.173
Egyéb működési célú tám. (átvett pénzeszk.) 3.150 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás 1.844
2017. évi műk. c. pénzmaradvány 26.311 Ellátások pénzbeli juttatása (Szocpol.) 4.854

Finanszírozási kiadás 1.259

Felhalmozási célú bevételek 2.150 Felhalmozási célú kiadások 27.662

2.150 Beruházás 2.550
Felújítás 25.112

Önkormányzati bevételek összesen 96.431 Önkormányzati kiadások összesen 96.431



4. melléklet a 1/2018. (111.0?.) önkonnányzati rendeletéhez

Mátraballa Községi Önkormányzat 2018. évi
felhalmozási kiadásai

____________________________________________________ Adatok ezer Ft-ban
‚ 2018. éviMegnevez es .

eredeti eloir.

Felújítás 25.112

Szennyvíz gyűjtés, kezelése 2.940
Szivattyú felújítás, csatornahálózat

Önkormányzati vagyonnal Való gazd. 22.045
Ovoda tető és épület

Zöldterület kezelés 127
Szökőkút felújítás

. 2.550Beruhazas

.. ‘, ‘,. .. . ‘ . 2.163Kozmuvelodes hagy. koz. knit. ertekek gondozasa
Kultúrotthon kőkerítés felújítása vis major támogatás

Önkormányzatok igazg. tevékenysége 63
Telefon

Család és nővédeimi cii. gondozás 70
Nyomtató

Könyvtári szolgáltatás 254
In&astruktúra fejlesztés

Felhalmozási kiadás összesen 27.662



5. melléklet a 1/2018. (111.07.) önkormányzati rendeletéhez

Kimutatás adósság és hiteláHományról
2018. év

Az Önkormányzat adósság és hitelállományának összege: 0 Ft.

Hitel/adósság Lejárat éve Hitelezők Eszközök

állomány megnevezése megnevezése



6. melléklet a 1/2018. (111.07.) önkormányzati rendeletéhez

Mátraballa Község 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesítéséről szóló
előirányzat - felhasználási ütemterv

Adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS I.negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen

Működési bevételek 2.500 1.809 2.500 1.809 8.618
Közhatalmi bevételek 10.370 0 10.369 2.000 22.739
Allarni támogatás 8.903 8.903 8.903 8.904 35.613
Atvett pénzeszközök 730 845 730 845 3.150
201 7.évi pénzmaradvány 6.577 6.577 6.577 6.580 26.311

Bevételek összesen 29.080 18.134 29.079 20.138 96.431

Önkorm. konnlíwkc. 13.570 13.570 13.570 13.573 54.283
Csodaszarvas Ovoda 3.306 3.306 3.306 3.309 13.227
Beruházás, felújítás 0 9.220 9.220 9.222 27.662
Finanszírozási kiadás 1.259 0 0 0 1.259

Kiadások összesen 18.135 26.096 26.096 26.104 96.431

Havi halmozott eltérés 10.945 2.983 5.966 0 0



7. melléklet a 1/2018. (111.07.) önkormányzati rendeletéhez

Bérleti díjak

Gyógyszertári szoba 19.000 Ft /hó

Kultúrotthon: fütési szezonban - nagyterern 2.500 Ft/óra
- kisterem 1.900 Ft /óra

Fűtési szezonon kívül - nagyterem 1.500 Ft /óra
- kisterem 1.300 Ft /óra

Temetési segély

~ Temetési segély összege 10.000 Ft

8. melléklet a 1/2018. (111.07.) önkonriányzati rendeletéhez

Kimutatás közvetett támogatásokról

Közvetett támogatás megnevezése Közvetett támogatás
összege (Ft)

Magánszemélyek kommunális adójának 672 000
kedvezménye
(30 %-os támogatásban részesülnek: 80 háztartás
- 70. életévüket betöltött egyedül élők,
- saját háztartásukban három vagy annál több

kiskorú gyermek ellátásáról gondoskodók,
- gyermekét egyedül nevelő szülők.



1. információs tábla a 1/2018. (111.07.) önkormányzati rendeletéhez

Kormányzati funkciók kiadásai 2018. évben

Adatok ezer Ft-ban
Kormányzati fünkciók 2018. évi eredeti Lét

előir. szám

Önkormányzati kormányzati funkciók

Önkormányzat jogalkotás és igazgatási tev. 9.873 1+4
Köztemető fenntartása és működtetése 327
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 23.424
Önkormányzatok elszámolásai a kp. ktgv-el 1.259
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 3.404 4
Állat-egészségügy 115
Közutak, hidak üzemeltetése 806
Szennyvíz gyűjtése, kezelése 3.207
Közvilágítás 2.667
Zöldterület gondozása 4.151
Város-község gazdálkodás 3.667
Háziorvosi alapellátás 2.206
Család és nővédelem 565
Sportlétesítmények 382
Könyvtári állomány 1.038
Könyvtári szolgáltatás 179
Közművelődés 6.871
Civil szervezetek 508
Gyermekétkeztetés köznev. intézményekben 10.551 2
Munkahelyi étkeztetés 635
Szociális étkeztetés 1.779
Család-és gyermek jóléti szolgáltatás 171
Házi segítségnyújtás 565
Egyéb szociális pénzbeli és tenriészetbeni ellát. 4.854

Önkormányzati kormányzati funkciók 83.204 8
összesen

Csodaszarvas Óvoda 13.227 3

Kormányzati funkciók mindösszesen 96.431 11



2. információs tábla az 1/2018. (111.07.) önkormányzati rendeletéhez

Egyéb működési célú kiadások 2018. évben

Adatok ezer Ft-ban
‚ 2018. évi

Megnevezes .eredeti_eloir.

Átadott pénzeszközök áh-belül 1.336

Család és gyermekjóléti szolgáltatás 171

Házi segítségnyújtás 565

Mátraderecskei Közös Hivatal 600

Átadott pénzeszközök áh-kívül 508

Civil szervezetek támogatása 508

Csodaszarvas Egyesület Mátraballáért 200
Mátraballai Polgárőr Egyesület 200
Bányász Egyesület 10
Egyéb (TOOSZ tagdíj, Palóc Ut, Eszak Hev.33,) 98

Működési célú támogatások összesen 1.844



3. információs tábla a 1/2018. (111.07.) önkormányzati rendeletéhez

Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások bevétele
2018. évben

Adatok ezer Ft-ban
‚ 2018. évi eredetiMegnevezes „.

eloir.

Működésre átvett pénzeszközök áh- belül

Család és nővédelmi eti. gond.
TB finanszírozás védőnői szolgálatra Mátraderecskétől 230

Közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú programra 2.920

Átvett pénzeszközök összesen: 3.150



4. információs tábla a 1/2018. (111.07.) önkormányzati rendeletéhez

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Szociálpolitikai kiadások 2018. évben

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés 2018.
_______________________________________ eredeti ci.

Elhunyt személy hozzátartozójával kapcs.pénzb.ellát. 150
Temetési segély

Egyéb, szociális pénzbeli ellátás 4.704
Eletjáradék 580
Települési támogatás péazbeli 3.785

Átmeneti szoc. segély 500
Gyennekétkeztetés tám. 1.500
térítési díjhoz
Ovoda-iskola kezdési tám. 1.085
Települési ingatlanfenntartási tám. 700

Települési támogatás természetbeni 339
90 éven felüliek köszönt. 30
Ovodás, iskolás gyerekek 150
Karácsonyi támogatása 159 ________________

Szociálpolitikai kiadások összesen: 4.854



5. információs tábla a 1/2018. (111.07.) önkormányzati rendeletéhez

Mátraballa Községi Önkormányzat költségvetési támogatása 2018. évben

Adatok ezer Ft-ban
2018.Megnevezés

eredeti ci

Helyi önk. működésének támogatása 9.761
-Zöldterület támogatása 2.107
-Közvilágítás támogatása 2.880
-Köztemető támogatása 274
-Közutak támogatása 1.192
-Egyéb önk. feladatok támogatása 3.138
-Üdülőhelyi feladatok támogatása 5
-Lakott külterület támogatása 165

Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása 11.322

- Óvodaped. és munkáját segítők bértámogat. és járulék támog. 10.233
- Ovoda működtetési támogatás 1.089

Telep. önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. fela. tám. 12.145

- Szociális étkeztetés 498
- Szociális fea. egyéb támogatása 5.743
- Gyermekétkeztetési tám. (dolgozók bértárnogatása) 3.173
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 2.731

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. 1.800
- Települési Onk. könyvtári és közműv. fea. tám. 1.800

Polgármesteri illetmény támogatás 585

Működési költségvetési támogatás mindösszesen 35.613
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Mátraballa Közs&i Önkormányzat Képviselő-testületének
9 /2018. (111.06.) határozata

az Onkormánvzat 2018. évre tervezett közbeszerzéseinek
Ajánlatkérő: Mátraballa Községi Onkorrnányzat
Címe: 3247 Mátraballa, Iskola u. 5.
Kőzbeszerzés tárgya Eljárás fajtája Beszerzés jellege Eljárás Közbeszerzés Közbeszerzés

tervezett becsült értéke becsült értéke
kezdése (Ft) NEFFO (Ft)

BRIJTTO
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: értelem szerint.

3./ Egyebek

Répás Roland: Jelzi a képviselő-testület felé, hogy a Mátra utcában a háza előtt beszakadt
az árok. Ezt a problémát az okozza, hogy az utcában lakók közül néhányan az út mellett
parkolnak, ami miatt a szemétszállító autó nem fér cl, ezért ráhajt az árokelemekre, amik
eltörnek. Még a hókotró sem tudott bejutni az utcába. Az útpadka nagyon megsüllyedt,
már jóval alacsonyabban van, mint az úttest. Az összetört betonelemeket az
önkormányzatnak kell megjavíttatni, ezért kéri a polgármester urat és a képviselőket, hogy
levélben szólítsák fel a folyamatosan az út mellett parkoló sofőröket arra, hogy a
közlekedést ne akadályozzák, saját hídjukon, vagy az ingatlanon belül parkoljanak.
Javasolja, hogy az utca elejére tetessen az önkormányzat lakó-pihenőövezet táblát, mert
ennek birtokában nem lehet megállni az út mellett és csak a célforgalom hajthat be az
utcába. Több autós a KRESZ szabályait megsértve parkol az út szélén.

Dudás Róbert: Sajnos az önkonnányzatot terhelik a javítási költségek, ígéri, hogy
mindenképpen felszólítják az út mellett parkoló gépjárművek tulajdonosait.

2.! Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Polgármester, jegyző

Dr. Jakab Dorottya jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy idén nem várható
a jelenlegi információk ismeretében az önkormányzatnál közbeszerzés köteles beruházás. Ha
az év folyamán lesz ilyen beruházás, akkor újra vissza kell térni a közbeszerzési tervhez,
szükség esetén lehet és kell is módosítani rajta.

Dudás Róbert: A Belügyminisztérium az idei évben még nem írt ki pályázati felhívást
belterületi utak és járdák felújítására. A településen legalább 6-8 utat és a járdákat fel kellene
újítani. Kéri a jegyzőnőt, hogy ennek a tervezését indítsa el és fokozottan figyelje a pályázati
kiírást.

A Képviselő-testület egyhangúlag — 5 igen szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozza:

Közbeszerzési Terve

Bíró Sándor: Javasolja, hogy fedlappal fedjék be az árkot.



Dudás Róbert: Ha a Mátra utcában leburkolják az árkokat, akkor az egész falubai~ meg
kell csinálni, amit a költségvetés nem bír el.

Hajdu Péter: Jelzi, bogy a Fő út a csodaszarvas előtti szakaszon nagyon kátyús.

Dudás Róbert: Tájékoztatja, bogy beszélt a közútkezelővel akik azt az Ígéretet tették,
bogy ha elmúlik a csapadékos időszak, azonnal megkezdik az utak javítását.

Dudás Róbert: A LEADER pályázat keretében benyújtásra kerülő térfigyelő kamera
rendszerrel kapcsolatban tájékoztatja a képviselőteswletet arról, bogy változatlan
foimában kerül benyújtásra a pályázat, ami azt Jelenti, bogy a falu központjában 3 db és a
posta mellett kerül kiépítésre 1db kamera. Sajnos nem lehet az egész falut lefedni, mert az
átjátszók telepítése többe kerül, mint maga a kamera.

Répás Roland: Javasolja, bogy a hangosbemon~~ rendszer oszlopait használják, mert
akkor csak vezeték kellene a kamerá1~oz és olcsóbb lenne a kiépítés. Nem kellene ~
EMASZ..osz1opol~al kínlódni.

Dudás Róbert: Megbeszéli az árajánlatot adó céggel, s Így lehet, bogy a falu mindkét
végére tudnak kamerát telepíteni.
A szabadidőpark fejlesztés~v~~ kapcsolatban az előző képviselőtestületj ülésen
elhangzott, bogy sajnos csak hat darab Játék megvételére van lehetőség. Ez most változott,
mert a pályázatíró jelezte, hogy vannak kőtelezően megvalósít~~~~ elemek a pályázatban.
Ezek a következők: Két darab kültéri pad, két darab hulladékgyűjtő, két darab napelemes
kandeláber, gyermekarén~ őshonos fafajták telepítése. Igy sajnos nem fér bele az
összegbe játékok megvásárl~s~ A maximálisan igényelhető 4 millió Ft-hoz az 5 % önerőt
biztosítani tudják. Viszont, ha a játszótéri eszközölcse is pályáznán~ az már
mindösszesen 8 millió Ft lenne, 4 millió Ft-ot pedig már nem tudnak mellé tenni a
pályázati támogatásnak.

Bíró Sándor: Javasolja, hogy a kultúrotthon területére adják be a pályázatot, ott legyen a
szabadidőpark, s ne a hivatal mögött. Igy az udvaron kiépíthető egy pihenőpark.

Dudás Róbert: Kéri a jegyzőnőt, hogy nézzen utána beadhatóe a kultúrowion udvarára
ez a pályázat.
Az óvoda tetőszerkezetének felújítását csütörtökön kezdik. Ajó állapotban lévő használt
tetőeserepeket és a tetőléceket elszállítják a tájház udvarára.

Répás Roland: Kéri, hogy a zászlótartó rudat hosszabbÍtsák meg, mert rávezeti a
csapadékvizet a hőszigetelésre.

Dudás Róbert: A kultúrotthon támfalának felújításával kapcsolatban az örökségvédelmi
hivatalban e hét Pénteken az engedélyezte~é5j folyamat lezárul. A kivitelezést még nem
lehet indítani, mert a~ felé változásbejelentést nyújtottalc be az
örökségvédeln~i állásfoglalás miatt. Ennek elbírálásáig nem célszerű elkezdeni a
kivitelezési munkálatokat.



Tájékoztatja a~ hogy a vadásztársaság felé bejelentéssel él, mert a
kultt~rház udvarán lévő ~ijákat megették a vadak, és több lakossági bejelentés is érkezett
ebben az ügyben.

Közli a testülettel, hogy a mai napon két fő társadalmi munkában kitakarítorta a
vasútállomás területén lévő teret, és a keletkezett kerti avart, száraz fahulladékot elégették.
Farkas József helyi lakos minősíthetetlen hangon kereste fel az önkormányzatot és
Személyesen őt is telefonon, hogy nem a tűzgyújtási napon került sor a Szemét elégetésére,
rákkeltő anyagok szabadultak fel a környezetben, Tájékoztatja a képviselőtestüjetet hogy
a szemétégetésre a jegyzőnő engedélyt adott, kiszáradt tujákat és fenyőfát égettek el, ami
nem rákkeltő Javasolja, hogy a hulladékégetésről szóló helyi önkormányzati rendeletet
egészítsék ki azzal, hogy indokolt esetben a hétfői és pénteki napoktól eltérő időpontban is
lehessen a kerti avart és gazt égetni.

Dr. Jakab Dorottya: Ez a 2 fő rendszeresen végez társadalmi munkát szabadidejük
terhére, e~ az időpontot hosszas egyeztetés után találták, és a munkát minél előbb el
kellett végezni.

A~egyhangú — 5 igen — szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő..testületének
2/2018. (111.07.) önkormányzati rendelete

a környezetvédelem helyi szabályairól szóló
5/2004. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő~testülete Magyarország helyi
önkormányzat&rói szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 13. ~ (1) bekezdésének 5. pontjában
kapott felhatalmazás alapj án,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a környezetvédel~~ helyi szabályairól szóló 5/2004. (IV.27.)
önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1.~ A környezetvé~e~~~ helyi szabályairól szóló 5/2004. (IV.27.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 18. ~-a az alábbi (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A (4) bekezdésben foglalt korlátozás alól a polgármester felmentést adhat, amennyiben
az Önkormányzatnál felmerülő halaszthatatlan közérdekű munkaszervezési okok indokolják.”

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

Mátraballa, 2018. március 06.

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



Dudás Róbert: Megköszöni, bogy a mai képviselő-testületi ülésre mindenki időben
megkapta a munkaanyagot. Kéri, hogy ez a továbbiakban is így történjen. Kéri továbbá art is,
bogy a jegyzőkönyvek és az önkormányzati rendeletek időben kerüljenek feltöltésre az NJT
rendszerbe, mert a Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya
közlése szerint idei évtől fokozott figyelemmel kísérik a jegyzőkönyvek felterjesztését, és
szigorúan bírságolnak, ha túllépjük a határidőt.

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

K.m.f

Dudás Ró • akab Dorottya
polgárme er jegyző

Hajdu Péter
jkv. hit.

Q4~1 %t~’a.
Répás Roland

jkv. hit.


