
Mátrabaila Közsé2i Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018. (JX.28.) önkormányzati rendelete

a települési tánio2atásról és az e2véb szociális ellátúsokról szóló
2/2015. (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) ás
g) pontjaiban, a 134/E. ~-ban, a gyermekek védelméről ás a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 18. ~ (2) bekezdésében, a 131’ * (1) hekezdésében, továbbá
Magyarország helyi önkorniányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX, törvény 13, ~ (1)
bekezdésének Ba. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bckezdésének a) pontjában ás (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (11.14.) önkormányzati
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. ~ A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (11.14,)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. *-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„17. ~ (1) A települési ingatlai~fenntaitási támogatásra minden évben az az
ingatlantulajdonos(ok) jogosult(ak), aki(k) az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:
a) Aki a tárgyéwe fizetendő kommunális adó teljes összegét legkésöbb tárgyév november 30.-
ig megfizeti (ez a határidő nem é~inti a késedelmi pótlék-mentes befizetési határidőket
(térgyév március 15.-e és tárgyév szeptember 15.-e).
b) Akinek Mátraballa Községi Onkormányzat felé adó- ás kőztartozása nincs.
(2) A települési ingatlanfenntartási támogatás összege minden évben az alábbiak szerint
alakul:



a) Aki 11000.- Ft kommunális adót ~zet 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,
e) Abban az esetben, ahol az ingatlannak több tulajdonosa van és a tulajdonostársak
inegáilapodásuk alapján megosztják egymás között az adó megfizetéséL abban az esetben
ezeket a tulajdonostársakat sz a) és b) pontokb~m rögzített támogatási összeg a
megállapodásuk szerinti arányban illeti meg.
d) Á mindenkori kommunális adómérték 50 %-ának megfelelő mértékű települési
ingatlanfenntartási támogatásra jogosult
da) azon ingatlantulajdonos, aki a Iviátraballai Polgárőr Egyesület tagjaként renszeres
polgárőri szolgálatot ad Mátraballa közigazgatási területén és ezt a Mátraballai Polgárőr
Egyesület elnöke által kiadott igazolással igazolja, vagy
db) a da) pont szerinti polgárőr által megjelölt ingatlantulajdonos. A Mátraballai
Polgárőregyesület elnökének igazolását ebben sz esetben is szükséges beszerezni.
(3) A települési ingatlanfeimtartási támogatás kifizetésére tárgyév október 01.-e és tárgyév
november 30.-a között lcerül sor.
(4) Azok az ingatlantulajdonos(ok). akik tárgyév szeptember 15.-ig befizetik sz egész éves
adót, abban sz esetben a támogatás összegének kikézbesítése hivatali kézbesítő útján történik
vagy átvehető a hivatal házipénztárában munkaidőben.
(5) Azokban sz esetekben, ahol tárgyév szeptember 15.-e és tárgyév november 30.-a között
történik sz adó maradéktalan befizetése, abban az esetben a hivatal házipénztárában vehető át
a támogatás összege munkaidőben.”

2. ~ Jelen rendelet a lcihh’detését követő napon lép hatályba.

Mátraballa, 2018. szeptember 27.

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



23 Az Önkormányzat 2018. évi L féléves anyagi helyzetének átte)dntése
Előterjesztő: Dudás Róbert, polgármester, Forgóné Répás Mónika gazdálkodási

előadó
Előterjesztés: csatolva

Dudás Róbert; Felkéri Forgóné Répás Mónika gazdálkodási előadót, bogy ismertesse a
Pénzügyi Bizottság véleményét sz Onkormányzat 2018. évi L féléves anyagi helyzetének
áttekintésével kapcsolatban.

Forgóné Répás Mónika: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az Önkormányzat 2018. évi
I. féléves anyagi helyzetét és azt változatlan tartalommal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.

A Képviselő-testület egyhangúlag — 4 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás
ellenében - sz alábbi határozatot hozza:

Mátraballa Közséai Önkormányzat Képviselő-testületének
2212018. (IX.27.) határozata ..

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete sz Onkormányzat 2018. évi I.
féléves gazdálkodásáról készített beszámolót az előterjesztés szerinti változatlan
tartalommal elfogadta.
Felelős: jegyző.
Határidő: értelem szerint.

33 Egyebek

Lajtosné Léez Erzsébet: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy a LEADER
pályázat keretein belül még lehet pályázni több témában is, kéri, hogy nézzenek utána
konkrétan, milyen benyújtási lehetőség adott sz önkormányzat részére.

Dudás Róbert: Elmondja, hagy Forgó Balázsné kérésének - miszerint sz önkormányzat
építsen kerítést a szomszédos ingatlanok védelmében — nem tudnak eleget tenni, mert kb.
500.000.- Ft-ba kerülne a kivitelezés, ez sz összeg nem áll rendelkezésre a
költségvetésben.

Mayer Tamás, sz önkormányzat közfoglalkoztatottja a múlt héten szombat éjjel súlyos,
életveszélyes sérüléseket szenvedett, jelenleg is Miskolcon ápolják kórházban.

A Heves és Nógrád megyei közútkezelő szerv is ígéretet tett arra, hogy még a tél beállta
előtt kijavítják sz úthibákat és a közúti hidat is rendbe hozzák. A cél azonban sz lenne.
hogy a 2411-es ~út teljes. 13 1cm-es útszakaszát felújítsák. Ebben sz ügyben a 2018.
szeptember 28-án inegtartásra kerülő I-leves Megyei Közgyűlésen is fel fog szólalni és
kéri a 2411. sz. közút teljeskörű felújítását.



Az ülésnek több napirendje nem ‘olt. a Polgármester azt bezárta.
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Dudás Róbert Di. Jakab Dorottya
p&gármester jegyző

Lajtosné Léez Erzsébet
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Bíró Sáiidor
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