
M’traballa Községi Önkormányzat Képviselő — testületének
3/2018. (VI. Ot) önkormányzati rendelete

az Őnkonnányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és az előirányzatok

__________________ változásáról

Mátraballa Községi Önkom-tányzat Képviselő-testülete sz államháztartósró] szóló 201 L
évi CXCV. töiwény (továbbiakban: Aht.) 23. ~ (1) bekezdésében, 34. ~ (1)
bekezdésében, a 87. ~-ban kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 201 1. évi CLXXXIX. törvény 42. *-ában meghatározott
feladatkőrében eliárva a következőket rendeli cl:

1. ~

A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról ás az előirányzatok
vóltozásóról szóló beszámolót sz alábbi fő összegek szerint hagyja jóvá:

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐU~ÁNyZAT FŐÖSSZEGE 151.408.932 Ft
2017. évi tényleges bevétel 149.961.343 Ft
2017. évi tényleges kiadás 124.954.940 Ft

2. ~



(43)A Képviselő-testület a bevételek forrásonkénti részletezését sz 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 cl.
(4) A felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A tartalékalap felhasználását sz 5. melléklet szerinti bontásban fogadja cl,
(6) Az Önkormányzat adósság és hitelállományáról szóló kimutatást a 7. melléklet

szerint fogadja cl.
(7) A többéves kihatással járó kötelezettségvá]lalásokat a 8. melléklet szerinti rész

letezésben hagyja jóvá.
(8) A közvetett támogatásokról Szóló kimutatást a 9. melléklet szerinti tartalommal

fogadja cl.
(9) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet szerint hagyjajóvá.

3, ~

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A Képviselő-testület a 7. mellékletben szereplő 2017. évi előirányzat-változásokat

2017. december 31-i hatállyal hagyja jóvá,
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző — a helyben szokásos módon — gondoskodik.

Dudás Róbert sk.
polgármester

Dr. Jakab Dorottya sk.
jegyző

1. melléklet a 3/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelethez
Mátraballa Községi Önkormányzat 2017. évi bevételei

Adatok Ft-ban
Megnevezés Eredeti Mód. (__Teljesítés %

I. Működési bevételek kormányzati funkei~k szerint: 4.576.991 5.033.664 5.636.213 112
Önkormányzatok jogalkotó ás igazgatási tev. . - 142.375 0
Közteniető fenntartás 13.000 13.000 10.814 83
Önkormányzati vagyon 358.000 358.000 308.500 86
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása 216.000 216.000 234,846 109

Víztermelés, kezelés 25.000 25.000 7.220 29
Város-községgazdálkodás - - I 61.820 0
Háziorvosi alapellátás 600,000 600.000 600.000 100
Közruűvelödési tevékenység 452.000 452.000 236.266 52
Szociális étkeztetés 940.000 940.000 1.213.450 129
Gyermekétkeztetés 1.210.991 1.667.664 1.778.970 107
Munkahelyi,vendég étkeztetés 762.000 762.000 939.565 123
Sportlétesíhnények . - 2.387 0

II. Közhatalmj bevételek ! 15.993.000 15.993.000 22,018.039 138
Helyi adók - Iparűzési adó 9,000.000 9.000.000 14.819.155 165

- Idegenforgalmi adó 100.000 100.000 137.400 137
- Kommunális adó 4543.000 4.543.000 4.6952001 103

Pótlék 50.000 50,000 13,431 27
Gépjárműadó 40 %-a 2.300.000 2.300.000



2. melléklet a 3/2018. (VI. 01.) önkonnányzati rendelethez

MátrabaHa Községi Önkormányzat önállóan gazdálkodó
intézményeinek működési ás felhalmozási kiadása 2017. évben

III. Ön!’ működési tim. áh-belülről (állami tám.) 34.689.009 107.992.177 107.992.177 100
Helyi Link. műkődésénekált. támogatása 9.678.700 10.679.208 10.679.208 100
Kömevelési feladatok támogatása 10.932.796 11,299.796 11.299.796 ~00
Szoc,, gyermekjóléti és gyermekétkeztet. felad, támog. 12.877.513 13.404,200 13.404.200 100
Kulturális feladatok támogatása 1.200.000 1.200.000 1.200.000 100
Működési célú ktgv-i tám.és kieg,t’mog. (bérkomp, - 6.023.376 6.023.376 100
ivóvíz ellátás)
2016. évi cisz. származó bevétel 541.653 541.653 100
Vis malor támogatás 23.170.416 23.170.416 100
BM ovi tetó felújítás 1 1.877.827 1 1.877.827 100
TOP ovi felújítás 29.795.701 29.795.701 100

IV. Egyéb működési célú támogatás (Mák. c. átvett 2.576.000 6.357.764 6,400.506 101
pénzeszk.,

Mátraderecskétől,_RGYVK. KőzfogI.)

Költségvetési bevételek: 57.235.000 135.376.605 142,046.935 105

V. Hiány belső finanszírozása 6.916.000 6.655.327 6.655.327 100
Őnk. pénzmaradv. igénybevétele mák. célra 6.9 16.000 6.655.327 6.655.327 100

VI. Hiány külső finanszírozása 21.429.000 9.377.000 - 0
Rendkívüli ~nk. támogatás (ÖNI-IIKI) 12.052.000 - - 0
Beruházási hitel 9.377.000 9.377.000 - 0

VII. Államháztartáson belüli megelőlegezés (2012. é. elől.) - - 1.259.081 0

Bevételek mindösszesen: 86.180.000 151.408.932 1.49.961.343 99

Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés %
stat.
Iétsz.

Adatok Ft-ban.

1. Önkorm-i korm. funky, kiadásai

Személyi juttatás
Munkált, Teth. Jár.
Dologi kiadások
Támogatás, szoc. pol.
Atadott pénz mük. célú
Felújítás
Beruházás
Tartalék
ÁH.bellli n’egelöleg.visszalizetése

- Ebből: Önkormányzatok igazg. 1ev.
Személyi juttatás

68.641.000

15.161.000
3.445,000

30.764.000
4.830.000
3.183.000
2.413.000
7.600.000

1.245.000

133.869.932

17.529.343
3,647.856

36,984.160
4.902.000
8.886.665

22.684.530
27.434.913
10.554.981

1.245.484

108.182.097

17.014.743
3,645.360

30.232.696
4.587.573
8350.243

21.014.132
22.091.816

1.245.484

81

97
99
82
94
94
93
81

100

11.785,000 12.314.415
2.900.000 2.643.169

10.141.083 82
2.768.090 105



Munkált. Terh. Jár. 905.000 905.000 905.924 100
Dologikiadások 6,964.000 6.700.347 5.427.069 81
Átadott pdnz műk.c. 0 1.049.399 1.040.000 99
Felújítás 1.016.000 1.016.000 - 0

2. Mátraballai Csodaszarvas Óvoda

17,539.000 17.539.000 16.772.843 96
Személyi juttatás 13.000.000 12.969.000 12.755,477 98
Munkált. tarh. járulékok 2.910.000 2.941.000 2.918.298 99
Dologi kiadások 1.629.000 1.629.000 1.099.068 67

Kiadások miudijsszesen;14 86.130.000 151.408.932 124.954.940 83 10



3. melléklet a 3/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG
Mátraballa Községi önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételeiről 6s Idadásairól

Adatok Ft-ban.

Bevételek Kiadások

Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés % Megne’vezés Eredeti Mód. Teljesítés %

Működési célú bevételek 86.180.000 86.564.988 85.111.399 98 Működési célO kiadások 76.161.000 101.239.489 31.849.942 81

Műkodési bevételek 4.516.991 5.033.664 5.636.213 112 Személyi juttatások 15.161.000 11.529.343 17.014.743 97
Közhatainsi bevételek 15.993.000 15.993.000 22.018.039 138 Munkaad6kat eerlselő járulékok 3.445.000 3.647.356 3.645.360
Önk. működési támogatása(állami táns.) 34.639.009 42.606.580 42.606.530 100 Dologi kiadások ás egyéb folyó 30.764.000 36.984.160 30.232.696 82
Rendkívüli önk. támogatás (ÖNNIKI) 12.052.000 . - kiad.

Egyéb múk. e. pénze. átadás 3.133.000 8.886.665 8.350.243 94
Egyéb műk. c. eán’. (átvett pénzeszk.) 2376.000 6.357.764 6.400.506 101 Ellátások pénzbelijuttatása 4.830.000 4.902.000 4.537.573 94

(Szocpol.)
Beruházási hitel 9.377.000 9.377.000 . lntézsnényflnanszírozás 17.539.000 17.539.000 16.802.200 96
Á,abelulimegelőlegez.(20l7.AT.elöleg) . . 1.259.081 0 ÁlLbeltlli2OlS.évimegelöleg. 1.245.000 1.245.484 1.245.484

visszatiz.
2016. évi múk. c. pénzmaradvány 6.916.000 6.655.327 6.655.327 100 Tartalék . 10.554.981 — 0

2016. évi elsz.szárm.bevétel 541.653 541.653 100 Felhalmozási célú kiadások 00.013.000 50.119.443 43.105.998 86

Felhalmozási célú bevételek 64.843.944 64.643.944 100

Felújítás 1.900.000 17.861.335 16.546.600 93
23.170.416 23.170.416 tOO Felújítás ÁFA 513.000 4.822.695 4.467.582 93

Vis major temető támtal 11.877.327 11277.827 100
BM ovi tel6 felújítás 29.795.70! 29.795.70! 100
TOP övi felújítás

lmmaterjáljs javak 3.622.000 3.257.915 750.000 23
Berulsázás Ingatlan 2.400.000 21.550.290 19,971.580 93
Beruházás 0 740.903 736.643 99
Beruházás ÁFA 1.578.000 1.885.800 633.593 34

őnkormányzaei bevéttlckösaz. 86.130.000 151.408.932 149.961.343 99 Önkormányzati kiadáaokötaz. 36.180.000 051.408.932 124.954,940 83



4. melléklet a 3/2018. (VI. 01.) örikom~úiyzati rendelethez

Mátraballa Községi Önkormányzat 2017. évi
felhalmozási kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés

Beruházás 7.600.000 27,434.913 22.091.81C

Immateriális javak
. 3.622,000 3.257.915 750,00<

- Telepulésrendezési terv. dok, 23

Építmény
- Temetötámfal 2.400.000 21.550.29( 19.971.58< 93

Informatikai berendezések
- Laptop - 157.473 157.473 10<

Egyéb gépek
-‘ Fűkasza - 156.001 156.00< 10<
— Adventi gyertya 187.201 187.20< 10<
- Egyéb . 240.235 240,235 10<

1.578.000 1.885.00< 633.593
Beruházás áfa

Felújítás 2.413.000 22.684.53< 21.014.182 93

Szennyvíz gyűjtés, tisztítás

Szivattyú felújítás, csatomahálőzat 1.100.000 1.100.00< 599.10< 54
OvodaTOPfelújítás - 15.961.835 15.947.50< 99,5

Önk.bivat.jogalk..áltig.tev.
Hivatal épület felújítás 800.000 800.001 0

Felújítás áfa 513.000 4.822.695 4.467,582 93

Felhalmozási kiadás 10.013.000 50.119.443 43.105.998 8’



5. melléklet a 3/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelethez

Mátraballa Községi önkormányzat 2017. évi
tartalékalapja

Adatok Ft-ban
Megnevezés Eredeti Változás Mód.

Működési tartalék

2011. évi működési célú

Tartalékalap összesen: ]

6. melléklet a 3/2018. (VI. Oh) önkormányzati rendelethez

2017. évben végrehajtott előirányzat-mődosítások
Adatok Ft-ban

Megnevezés Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat

Kőznevelési felad.támog. 400.360 400.360
Telepü1ésrendezés~ támogatás 1.000.000 1.000.000

Szociális, gyermekjől., gyermekétkeztetés 803.487 803.487

Bérkompenzávió 1.462.356 1.462.356

Lakossági víz-és csatorna szolg. 4.553.700 4.553.700

Elszárnolásból eredő bevétel 541.653 541.653

Szociális Erzsébet utalvány 126.000 126.000

Közfoglalkoztatás 3.655.764 3.655.764

Bevételi előirányzatok rendezése 825.896 825.896

ÁH. belüli megelölegezések 1 .259.08 1 1.259.08 1

Kultúrlcártérités 71,966 71.966

Vis major temetű támfal 23.110.416 23.170.416

TOP pályázat 27.358.253 27.358.253

Előirányzat változások Összesen 65.228.932 65.228.932



7. melléklet a 3 /2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás adósság és hiteláHományról 2017. évben

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

8. mefléklet a 3/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás többéves kihatással járó döntésekről 2017. évben

Döntés megnevezése Összköltsége (~e Ft) Kötelezettség éveit kérni összege (e FI,)

‘..,.‘..év év év

9. melléklet a 3/2018 . (VI. 01.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás közvetett támogatásokról 2017. évben

Közvetett támogatás megnevezése L Közvetett támogatás összege (Ft)

Magánszemélyek kommunális adójának 80 db 288.000,-
mentessége
Ingyenes szociális étkeztetés biztosítása S tő 816,051v



10. melléklet a 3 /2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. december 31.-i vagyonkimutatása

Adatok forintban

ESZKÖZŐK FORRkSOK

Megtievezés Megnevezés Fi

Immateriálisjavak

Tárgyi eszközbk

Befektetett ph. eszközök

Készletek

Pénzeszközök

sajátos eszk

737.ll( Saját tőke 814.195.34~

S33.&30.485 Kötelezettségek 5.416.138

28,50( Passzív időbeli elhatárolás 50.349.975

Követelések



2./ Az Önkormányzat 2017. évi gyermekvédelmi munkájának értékelése
Előterjesztő: Dr. Jakab Dorottya jegyző
Előterjesztés: csatolva.

Dr. Jakab Dorottya: Bár a gyermekvédelemmel kapcsolatos gyámügyi feladatok 2013.01.01.-
től átkerültek a járási hivatalokhoz, ennek ellenére folyamatosan odafigyelnek a gyermekekre,
minden jelzésnek utánajárnak, illetve szükség esetén jeleinek az illetékes hatóságnak.
Összességében elmondható, hogy komolyabb probléma gyermekekkel kapcsolatban a tavalyi
évben nem volt. Beszámolójának részét képezi az Aianykapu Khszk. tájékoztatója (csatolva)

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület egyhangúlag — 3 igen szavazattal, O new és O tartózkodás mellett - az
alábbi határozatot hozta:

Mátraballa Kőzsé~i Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2018. (V.31.) határozata
Mátraballa Község Önkormányzatának Képviselőtesttflete - a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi )QQU. törvény 96. ~ (6) bekezdése alapján - megtárgyalta az
önkormányzat gyennekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról készített átfogó
értékelést ás azt jelen határozatával jóváhagyta.
A Képviselőtestület felhívja a gyermekvédelemben közreműködőket arra, hogy kiemelt figyelmet
forditsanak a megelőzésre, ás ennek érdekében arra törekedjenek, hogy az általános és speciális
prevenció érdekében időben történjen intézkedés.
Felelős: Dr. Jakab Dorottya jegyző
Határidő: értelem szerint



Tájékoztató a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről
Előterjesztő: Lajtosné Lécz Erzsébet intézményvezető
Előterjesztés: csatolva.

Lajtosné Lécz Erzsébet: Tájékoztatóját azzal egészíti ki, hogy nemcsak Mátraballára,
hanem az egész intézményre vonatkozóan készítette cl.

Dudás Róbert: Jónak értékeli, hogy Mátraballán az ellátottak száma alacsony a többi
településhez viszonyítva.

Lajtosné Lécz Erzsébet: A családsegítés sok esetben arról szól, hogy Segítséget
nyújtanak nyomtatványok kitöltésében, különböző ügyek intézésében telefonálnak. Az
ilyen jellegű ügyeket a mátraballai emberek megoldják.

A Képviselő-testület egyhangúlag - 3 igen szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett
- tudomásul veszi az „Aranykapu” Humán Szolgáltató Központ 2017. évi
gyermekvédelmi és intézményi munkájáról szóló tájékoztatót.

3./ A Mátraballai Csodaszarvas Óvoda vezetői állására pályázat kiirása, pályázati
felhívás tervezetének elfogadása

Előterjesztő: jegyző

Dr. Jakab Dorottya: Tájékoztatja a képviselő-teswlet tagjait arról, hogy az óvoda jelenlegi
vezetőjének ideiglenes vezetői megbízatása 2018. augusztus I 5-én lejár, ezért a hatályos
jogszabályok alapján kötelező megpályáztatni az óvodavezetői állást. A pályázati felhívást
szükséges közzétenni az Oktatási Közlönyben és a kozigallas.hu honlapon. A pályázatok
benyújtásának határideje 2018. július 31.

A képviselő-testület egyhangúlag — 3 igen szavazattal, O nem ás O tartózkodás mellett
- az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa Közséai Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2018’ (Y’31i határozata
a Mátraballai Csodaszarvas Óvoda ma2asabb vezetői beosztásának ellátására vonatkozó
pályázati felhívásrői
Mátraballa Községi Onkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mátraballai
Csodaszarvas Ovoda magasabb vezetői beosztásának ellátására vonatkozó pályázati felhívás
közzétételéről szóló javaslatot ás az alábbi határozatot hozta:

I.
Mátraderecske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „közalkalmazottak jogállásáról”
szóló 1992’ évi XXXIII. törvény 20/A. *-a és 201B’ *-a alapján az alábbiak szerint pályázatot



hirdet a Mátraballai Csodaszarvas Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztásának
ellátására az alábbiak szerint:

Mátraballa Községi Önkormányzat

a tKözalkabnazouakjogállásáról szóló” 1992 évi XXXIII to~~i~vény 20/A. ‚~ alapján
pályázatot hirdet a

Mátraballai Csodaszarvag Óvoda

óvodavezető ~nagasabb vezetó

beosztás ellátására.

‚4 közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkahnazo’ti/ogviszony

Foglailcoz’atás jellege:

Te~es munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott id&-e, 2018.08.1 6.-2023.08.1 5. -ig szól.

A numkavégzés helye:

Heves megye, 3247 Mátraballa, Fő u. 71.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezet6i megbízóssai járó lényeges feladatok:

A k.öznevelési törvény 69.&-ban megízatározoua& különösen: űz intézményvezetóje felel az
intézmény szakszerű ás törvényes működésáért. gazdálkodásáért ás gyakorolja a munkáltató
jogokat a munkatársakfelett.

Illetnzény ás juttatások:

Az illetmány megállapítására és a juttatásolcra a “Közalkalmazottakjogállásáról szóló „ 1992.
évi XXXJIL tön’ény ás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az
irányadók.

Pálj’á~atifeltételek:

-Főiskola, óvodapedagógus, pedagógus szcrkvizsga keretében szerzet’ iiz/éznié;iyi~ezetó’i
szakkepzeuseg,

-pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 évfeletti szakmai tapasztalat,



A pályázat részeként benyájtandó iratok, igazolások:

Osza/onaí önéletrajz
Oar intézmény vezetésére, fejlesztését-e vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás

idejére szóló 5 éves vezetési program
03 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcs! bizonyítvány
O a végzettséget, szakképzettsége’, gyakorlatot igazoló okiratok másolata
Onyila’kozat arról, hogy a pályázó hozz4járul a pályázati anyagban foglalt személyes

adatainak a pályázati e&árással összejilggésben szükséges kezeléséhez,
továbbításához

o előzetes kötelezettségyáilalás an-a, bogy a pályázó tíz egyes vagyonnyilatkazal-tételt
kötelezeltségekről szóló 2007. évi CLII törvény szerint a magasabb vezetőt
beosztás ellátására megbízás’ megelőzően vagyonnyilatkozator tesz

Onyilai’kozat arról, bogy a pályázó a vezetői megbízást-ól szóló előteijesztés
tárgyalását nyíl! vagy zárt ülésen kívánja -e.

A beosztás betölib etőségének idbvontja:

A beosztás legkorábban 201& augusztus JÓ. napjától tölihetó’ be.

A pályázat benyújtósónak határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt D,t Jakab Dorottya ny4/t keddi és
csütörtöki napokon a 367475-001.-es telefonszánion.

A pályázatok benyújtásának módja:
o Postai úton, a pályázatnak a Mátrabalia Községi Önkormányzat címére történő

inegkiildésével (3247 Mátrahalla, Iskola a 5.). Kéijük a borítékon feltüntetni az
alábbi szöveget: „Pályázat óvodavezetői állásra “.

OSzeméiyesen: Heves megye, 3247 Márraballa, Iskola ii. 5.szám alatt, keddi és
csütörtöki napokon Dr. Jakab DorottyajegyzőnéL

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban meghatározott véletnényezési ez7árás lefolytatását követően a beny4jtort
pályázatokat a Képviselő-testület bírálja et A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot1
hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus JO.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
00 Oktatási és Kulturális Közlönyben, annak a jelen határozat e~fogadásót követő soron
következő számában.

~ hu -~ 2OJ&/úziiz~ i5 -Ig.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www,nrntraballa.hu honlapan
szerezhet.

A KOZIQÁLLÁSpubhI’alas, zdbpo,iÜa~ 2018 Jzpnw 15 -ig



A pályázati kih~ás közzétevóje ci személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a
személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak rartalmáéri a
pályázatot kiiró szervfeleL

„.

A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a pályázati felhívás Nemzeti Közigazgatási
Intézet intemetes oldalán (kozigallas.gov.hu), az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a
Mátraderecskei Közös Onkormányzati Hivatal és Mátrabaflai Kirendeltsége hirdetőtábláján,
valamint a Mátraballa Községi On.kormányzat honlapján történő közzététele érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Dr. Jakab Dorottyajegyző
Határidő: 2018. június 15. az internetes honlapon történő publikálásra, az Oktatási és
Kulturális Közlönyben való megjelenésre ajelen határozat elfogadását követő soron
következő közlönyben.

4.1 Tájékoztató a község kulturális életéről (MPE, könyvtár, CSEM, dalkör)
Előterjesztő: Hajdu Péter MPE elnöke, Forgóné Répás Mónika CSEM elnöke,

Lajtosné Lécz Erzsébet dalkör vezetője
Előterjesztés: csatolva.

Dudás Róbert: Tájékoztatja a képviselőket, hogy Forgó Zsolt az iskolás gyerekekkel van
kirándulni és még nem érkeztek haza,
Lajtosné Lécz Erzsébet vezetőn, Forgóné Répás Mónika CSEM elnökön és Hajdu Péter
MPE elnökön keresztül megköszöni a dalkör, az egyesület és a polgárőrség egész évben
végzett munkáját.

A Képviselő-testület egyhangú — 3 igen szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett -

tudomásul veszi a község kulturális életéről szóló tájékoztatóját.

5.’ Egyebek

Dudás Róbert: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a kultúrotthon melletti támfal felújítását
hétfőn megkezdik. Előreláthatólag két brigád fogja végezni a munkálatokat.

A LEADER pályázatok esetében még nines meg sz elbíráló tematika, ezért a benyújtott
pályázatokról még nem tud érdemben beszámolni.

A település területén lévő kóbor kutyák ügyében szükséges egy gyepmesteri szolgálattal
szerződést kötni. Amint meglesz a szerződés tervezete, tájékoztatja a képviselő-testületet a
felmerülő költségekről.

Május 29-én megtörtént a Szociális Szövetkezettel és a jogi képviselőjükkel való
találkozás, a polgármesteri hivatal épületében. Megegyeztek, hogy a szövetkezet jogi
képviselője írásban közli a kárigényüket. Ha megérkezik a hivatalos értesítés, akkor
szintén tájékoztatással él a képviselők felé.



A Petőfi Sándor utcában kihelyezésre került súly- és forgalomkorlátozó közlekedési tábla,
do az autósok Sajnos nem veszik figyelembe. Itt található a TUZEP, az általános iskola és
az óvoda is, Sok gyerek és idős ember közlekedik az utcában az autósok nagy sebességgel
közlekednek, ami balesetveszélyes. Szükséges lenne fekvő rendőr kihelyezésére az utca
mindkét végében, ami lassítaná a forgalmat. A héten megtörtént a mobil fekvörendői-re
szóló árajánlatkérés, a konkréüimokról tájékoztatni fo~ja a képviselő-testületet.

Az óvodában szükség lenne egy előtető elkészítésére, az udvart is megfelelően rendezni
kell. El kell dönteni, hogy a foglalkoztató szobákban felcsiszolj ék-e a parkettát, Vagy
laminált padlót fektessenek le. Ezeket a munkálatokat legkésőbb augusztus végéig el kell
végezni, hogy szeptembertől mér a felújított épületben kezdődhessen az óvodai nevelési
év.

Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy meghívta a testületi ülésre Molnár Zsolt
futball klub vezetőt és Vitkóczi Mariannt, a futball klub ügyintézőjét azért, hogy
tájékoztatást adjanak a sp ortöltözővel kapcsolatos pályázat állapotáról.

Vitkóczi Mariann: Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy 2018. június 20-ig meg
kell történnie a műszaki átadásnak.

Forgóné Répás Mónika: Kéri, hogy majd közöljék az Önkormányzat felé a beruházás
értékét, mert ezt az Onkormányzat könyvelésében szerepeltetni kell.

Dudás Róbert: Közli, hogy az Önkormányzat felé érkezett egy 250.000.- Ft értékű
tervezői díjról szóló számla. Ez az összeg nem volt betervezve a költségvetésbe, ami így is
elég szűkös, nincs rá fedezet. Jelenleg sz óvodai előtetőt és a parketta csiszolást is nagyon
nehezen lehet ebből e költségvetésből kihozni.

Vitkóczi Mariann: Elmondja, hogy azért lett az Önkormányzat nevére kiállítva a számla,
mert ő a tulajdonos.

Dudás Róbert: Kéri, hogy nézzenek utána, hogy a pályázati kiírásban ez elszámolható
összegként szerepel-e.
A világítással kapcsolatban kérdezi, hogy az érintésvédelem rendben van-e?

Vitkórzi Mai-latin: Elmondja, hogy a pályázat ezen elemére még nem történt meg a
műszaki átadás, ezjúnius 30-ig esedékes.

Dudás Róbert: Kéri, hogy sz Önkormányzatxa vonatkozó pályázati dokumentációkat a
műszaki átadás után részükre adják át.

Molnár Zsolt: Közli, hogy úgy látja a pályafenntartás nagyon nehezen működik. Erre
mindenképpen megoldást kell találni. Meg kell beszélni azt is, hogy az Onkormányzatnak
milyen elképzelése van a labdarúgással kapcsolatban, hiszen már legalább három éve nem
kaptak tőlük támogatást. A Mátraballai Futball Klub megyei II. osztályban játszik, ennek
az éves fenntartási költsége kb. 5 millió Ft. El kell dönteni, hogy maradjon-e ez a felállás,
vagy elegendő lenne egy alsóbb osztályban játszani.

Dudás Róbert: Elmondja, hogy a településen szükség van a futball csapatra, de, hogy
milyen szintűre, arról megoszlanak a vélemények. Az Onkormányzat részéről valóban



2015-ben volt utoljára támogatás. de nem gondolja, hogy az évi 300000.- Ft fedezte volna
a futball klub működési szükségleteit. Azonkívül az ő segítségével. az elmúlt években,
TAO-s pályázat keretén belül, legalább 20 millió Ft-ot nyertek. Kívánalom lenne az is.
bogy a futball klub méltán képviselje a települést, de jelenleg nagyon sok problémás
személy van a csapatban.

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

K. rn. f.
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Dudas Ro~eit Dr. Jakab Dorottya
polgármester ‘ jegyző ‘
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