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Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő — testületének
5/2016. (V. 31. ) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és az elLíirányzatok
változásáról

MátrabaHa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az áHamháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény (továbbiakban: Aht.) 23. ~ (1) bekezdésében, 34. ~ (1)
bekezdésében, a 87. ~-ban kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. ~-ában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli cl:

L *

A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és az előirányzatok
változásáról szóló beszámolót az alábbi töösszegek szerint hagyja jóvá:

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE 87.421 E Ft
2015. évi tényleges bevétel 83.972 E Ft
2015. évi tényleges kiadás 19.748 E Ft

2. ~

(1) A Képviselő-testület a bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet
szerint fogadja cl.

(2) A kiadások címenkénti bontását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat felhalmozási és működési célú bevételeit és előirányzat

változását mérlegszerüen a 3. melléklet szerint fogadja cl,
(4) A felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A tartalékalap felhasználását az S. melléklet szerinti bontásban fogadja cl.
(6) Az Onkormányzat adósság és hitelállományáról szóló kimutatást a ‘7. melléklet

szerint fogadja cl.
(7) A többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat aS. melléklet szerinti rész

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

fogadja cl.
(9) Az Onkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. *

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A Képviselő-testület a 7. mellékletben szereplő 2015. évi előirányzat-változásokat

2015. december 31-i hatállyal hagyja jóvá.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző — a helyben szokásos m6don — gondoskodik.

Dudás Róbert sk. Dr. Jakab Dorottya sk.
polgármester jegyző
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L melléklet az 5/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Mátrabalia Községi Önkormányzat 2015. évi bevételei

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés

I. Működési bevételek kormányzati funkciók szerint: 6.373 6.591 6.0181
Önkormányzatok jogalkotó ás igazgatási tev. 30 44 14
Köztemető fenntartás 10 0 0
Ünkormányzati vagyon 558 558 363
Szennyvíz gyűjtése, tisztftása 847 847 837

-ebből üzemeltetési jog bevétele ER V-tő! 500 500 500
Viztermelés, kezelés 25 25 23
Város-községgazdálkodás 0 0 16
Háziorvosi alapellátás 828 828 778
Közművelődési tevékenység 150 349 372
Szociális étkeztetés 1.645 1.645 1.251
Gyerrnckétkeztetés 1 .717 1.722 1.664
Munkahelyi,vcndég étkeztetés 563 563 700

91
32

O
65
99

100
92

O
94

107
76
97

124

IL Közbatalmi bevételek 18.360 18.823 17.284 92
Helyi adók - Iparűzési adó 12.000 12.000 10.488 87

- Idegenforgalmi adó 60 88 88 100
- Kommunális adó 4.570 4.672 4.671 100

Pótlék 50 50 34 68
Gépjárműadó 40 %-a 1.670 2.003 2.003 100
Egyéb közhatalmi bevétel 10 10 0 0

III. Őnk. működési tán’. áh-belülről (állami tám.) 28303 34.817 34.817 100
Helyi önk. működésének ált. támogatása 8.943 8,944 8.944 100
Köznevelési feladatok támogatása 11.199 11.199 11.199 100
Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztet. felad. támog. 7.361 8.468 8.468 100
Kulturális feladatok támogatása 1.200 1.200 1.200 100
Működési célú ktgv-i tám.és kieg.támog. (bérkomp) 0 4.934 4.934 100
2013. évi cisz. származó bevétel 0 72 72 100

IV. Egyéb működési célú támogatás (Mük. c. únelt pénzeszlz.) 3.830 13.415 12.078 90

Költségvetési bevételek: 57.266 73.646 70.197 95

V. Hiány belső finanszírozása 2.554 3.843 1843 100
Onk. pénzrnaradv. igénybevétele műk. célra 2.554 3.827 3.827 100
Ovoda pénzmaradv. igénybevétele műk. célra 0 16 16 100

VI. Hiány külső finanszírozása 3.050 8.675 8.675 100
Rendkívüli önk. támogatás (ONHIKI) 3.050 2.234 2.234 100
Folyószámla-hitelkeret igénybevétele 0 6.441 6.441 100

VII. Államháztartáson belüli megelőlegezés (2016. &~ 0 1.257 1.257 100

Bevételek mindösszesen: 62.870 87.421 83.972 96
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2. melléklet az 512016. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Mátraballa Községi Önkormányzat önállóan gazdálkodó
intézményeineic működési és felhalmozási kiadása 2015. évben

Adatok ezer Ft-ban,
Áti. S3t~

Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés % ~

1. Önkorm-i korni. funke. kiadásai 49.820 74.355 66.897 90 20

Személyi juttatás 12.975 20.926 19.880 95
Munkált Terh. Jár. 3.274 4.307 4~098 95
Dologi kiadások 27.571 29.766 23,805 80
Támogatás, szoc. pol. 2.604 3.040 2.821 93
Atadottpénzműk. célú 2.761 7.967 7.945 100
Felújítás 635 784 784 100
Beruházás 0 208 207 100
Folyószámla-hitel törlesztés 0 6.441 6.441 100
AF{.belüli megelőleg.visszafizetése 0 916 916 100

- Ebből: Önkormányzatok igazg. tev. 10.809 10.781 8.921 83 1+4
Személyi juttatás 2.395 2.395 2.226 93
Munkált. Terh. Jár. 836 836 734 88
Dologi kiadások 6.696 6.778 5.189 77
Atadott pénz rnűk.c. 882 772 772 100

2. MátrabaHai Csodaszarvas Óvoda 13.050 13.066 12.851 98 3

Személyi juttatás 9.063 9.063 8.982 99
Munkált. wit, járulékok 2.462 2.462 2.445 99
Dologi kiadások 1.525 1.541 1.424 92

Kiadások mindösszesen: 62.870~ 87.421 ?9.7i~ 91 23



3. sneltéklet az 5/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

M ÉR LEG
Mátraballa Községi Önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételciröl és kiadásairól

Adatok ezer Fl-ban.

Bevételek [ Kiadások

Megnevezés Eredeti Mód. Teljesfiés 9’ Megnevezés Eredeti Mód. Teljesilés 9’

Mükidési célú bevételek 62.235 8&786 83.337 96 Működési célú kiadások 62.235 86.429 78.757 91

Működési bevételek 5.738 5.956 5.383 90 Szeinélyijuttatások 22.038 29.989 28.862 96
Közhatalmi bevételek 8.360 18.823 17.284 92 Mwikaadókatterhelójársilékok 5.736 6.769 6.543 97
Önt. működési eámogaiása(állami lám.) 28.703 34.817 34.817 100 Dologi kiadások ás egyéb folyó kiad. 29.096 31.307 25.229 81
Önk.műk. tán. (mik. kép,mcgörz, lám) 3.050 2.234 2.234 100 Egyéb tűk’. c, pénze. átadás 2.761 7,96? 7.945 100
Egyéb mike. ‚din. (átvett pénzesik.) 3.830 13.415 2.078 90 Ellátások pénzbeli juttatása 2.604 3040 2.821 93

(Szocpol.)
Folyószáinla.hilcl igénybevétel 0 644 I 6.441 I 00 Folyőszámla—hitel törlesztés 0 6.441 6.44 I I 00
Álibelüli incgclölegez.(20l6ATelöleg) 0 1.257 1.257 100 AH,belüli 2015,évi mcgelőleg, visszaflz. 0 916 916 100
2014. évi mik. c, pénzmaradvány 2,554 3.843 3.843 100

Fellmalnsozási célú bevételek 635 635 635 100 Felhalmozási célú kiadások 635 992 991 tOO

Tulajdonosi bevétel (üzemnell.jog) 500 500 500 100 Felűjilás 500 617 617 100
Felhalm. célú ÁFA bevélel 135 135 135 100 Felújitás ÁFA 135 ló? 167 100

Beruházás 0 163 163 100
Beruházás AFA 0 45 44 98

Önkormányzati bevételek össz. 62.870 87.421 83.972 96 Önkormányzati kiadások össz. 62.870 87.421 79.748 91
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4. melléklet az 5/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Mátraballa Községi Önkormányzat 2015. évi
felhalmozási kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés %

Beruházás 0 208 207 100

Informatikai berendezések
- Számítógép, monitor 0 125 124 99
- Notebook 0 83 83 100

Felújítás 635 784 784 100

Szennyvíz gyűjtés, tisztítás 635 784 7~L 100
Szivattyú felújítás, esatornahálózat

Felhalmozási kiadás 635 992 991 100

5. melléklet az 5/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Mátrabafla Községi Önkormányzat 2015. évi
tartalékalapja

Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés Eredeti ‘ Változás Mód.

Működési tartalék

2015. évi működési célú

Tartalékalap összesen: 0 0 0]
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SzocjMjs, gyermekjój~

Rendkívíjlj önk. támog. ÖNHIKI

Bérkompenzáció

Lakossági víz-és csatorna szolg.

Elszánjolásbój eredő bevétel

Szociális Erzsébet utalvány

~

9

4.924

72

116

9.467

463

237

1273

1.257

6.441

6. melléklet az 5/2016. (V. 31.) önkormányzati rendejethez

2015. évben végrehajtott előirállyzat_módosításol(

Megnevezég
Adatok ezer Ft-ban

Bevételi előirányzat I I(iadásielőirányz~t

1.1 07

-815

1.1 07

~815

9

4.924

72

116

9.467
Adók

Bevételi előirányzatok rendezése

Előző évi maradvány rendezése

ÁH. belüli megelőIegcz~g~~

Likvjd hitel

463

237

1.273

1.257

6.441

Előirányzat v&tozásol( Összesen
24.55j 24.55!
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7. mel)~j~ az 5/2016. (V. 33.) Őnkomlányzatj rendejethez

Kimutatás adósság és bitelállományrój 2015. évben

Az Önkormányzat adósság és hiteiá1lon)áflyáfl~j( összege: 0.... Ft.

8. melléklet az 5/2036. (V. 31,) önkorniány~tj rendej~1~~’

Kimutatás többéves kihatássaj járó d6uILcsej(rőj 2015. évben

9. me1J~J~ &Z 5/2016, (V. 31,) Ö!~Con~ányzatj rende]etliez

köz”etett~2015. évben

Közvetett támogatás !negJrej’~~j5~ I(özve’eu tónzogatús összege (TO

Magánszemé3y~~ kommupáijs adójánajc 257.250
meutessége

~ 759.194
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10. melléklet az 5/2016. (V. 31.) önkormányzati rendeletbez

Az önkormányzat 2015. december 31.i vagyonkimutatása

Adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK FORRÁSOK

Megnevezés e F Megnevezés [ e F1~

Immateriális javak O Saját tőke 856.112

Tárgyi eszközök 854.98 8 Kötelezettségek 1.876

Befektetett pü. eszközök 28 Passzív időbeli elhatárolás 1.921

Készletek O

Pénzeszközök 2.554

Követelések 347

Egyéb sajátos eszk. 1.492

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 859.909 FORRÁSOK ÖSSZESEN 859.909
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2.1 Az Önkormányzat 2015. évi gyermekvédelmi munkájának értékelése
Előadó: 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 oda5gyelnek
a gyermekekre, minden jelzésnek utána járnak, illetve szükség esetén jeleznek az illetékes
hatóságnak, nehogy előforduljon a gyöngyösihez hasonló szomorú eset. Tavaly a
Képviselő-testület bevezette a települési támogatás keretében a települési
gyermekétkeztetési támogatást, amelyet 2015,09.01.-től tovább bővítettek, Így akkortól
mind az iskolában, mind pedig az óvodában egy gyermek szülőjének sem kell tizetnie az
étkezésért térítési díjat.
Összességében elmondható, hogy komolyabb probléma gyermekekkel kapcsolatban a
tavalyi évben nem volt.

Kérdés, hozzászólás new volt.

A képviselő-testület egyhangú — 5 igen — szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa KözséEi Önkormányzat Képviselő-
testületének 12/2016. (V. 31.) határozata

Mátraballa Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete - a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. * (6)
bekezdése alapján - megtárgyalta az önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi
ellátásáról készített átfogó értékelést és azt jelen
határozatával jóváhagyta.
A Képviselő-testület felhívja a gyermekvédelemben
közreműködőket alTa. hogy kiemelt figyehuet fordítsanak
a megelőzésre, és ennek érdekében arra törekedjenek,
hogy az általános ás speciális prevenció érdekében időben
történjen intézkedés.

Felelős: Dr. Jakab Dorottya jegyző.
Határidö: értelem szerint.

3.! Tájékoztató a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről
Előadó: Lajtosné Lécz Erzsébet intézményvezető
Előterj esztés: csatolva.

Lajtosné Lécz Erzsébet: Tájékoztatóját azzal egészíti ki, hogy nemcsak Mátraballára,
hanem az egész intézményre vonatkozóan készítette cl.
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Dudás Róbert: Jónak értékeli, hogy Mátraballán az ellátotlak száma alacsony a többi
településhez viszonyítva.

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

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás, valamint O nem szavazat
mellett tudomásul veszi az „Aranykapu” Humán Szolgáltató Központ 2015. évi
gyermekvédelmi és intézményi munkájáról szóló tájékoztatót.

4.1 Tájékoztató a község kulturális életéről (könyvtár, nyugdíjas klub)
Előadó: Répás Mária dalkör vezetője
Előterjesztés: csatolva.

Dudás Róbert: Tájékoztatja a képviselőket, hogy Forgó Zsolt az iskolás gyerekekkel van
kirándulni és még nem érkeztek haza.
Répás Mária vezetön keresztül megköszöni a Dalkör egész évben végezett munkáját.

Répás Mária: Köszönetet mond a Képviselő-testületnek és a polgármester úrnak, hogy
elinehettek Karcagra és bárhová biztosítva van a szállításuk, ahová menni akarnak.

A Képviselő-testület egyhangú — 5 igen — szavazattal tudom~sul veszi a község
kulturális életéről szóló tájékoztatót.

5.1 Pályázat benyújtásáról és önerő biztosításáról történő döntés 4 járdaszakasz
felújítására
Előadó: Dr. Jakab Dorottya jegyző
Előterjesztés: csatolva.

Dr. Jakab Dorottya: Tavaly is pályáztak ezen járdaszakaszok felújítására, de Sajnos nem
nyertek. Ha ez a pályázat sikeresen lenne elbirálva a kivitelezés jövő tavasszal kezdődne
és az önerő is a következő évi költségvetést terhelné.

Dudás Róbert: Ebben az évben már több pályázat beadásra került és mindegyiknél kell az
önerő, ami már jelentős összeg. Véleménye szerint próbálkozzanak ennek beadásával is,
Így nagyobb az esélyük, hogy valamelyik közülük kedvező elbirálásban fog részesülni.

A képviselő-testület egyhangú — 5 igen — szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta:
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Mátraballa KözséEi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2016’ (V. 313 határozata

1.) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Úgy dönt~ hogy a
helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős
miniszter által - a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló
2015. évi C. törvény 3. melléklet 11.3. pontja alapján - közösen kiírt és az
„Önkormányzati feladellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati
kiírás alapján pályázatot nyújt be a tulajdonában és kezelésében lévő Fő út
melletti 66/l és 66/4 brsz-ú, továbbá az Iskola utcában lévő szintén
tulajdonában és kezelésében lévő 36311 és 363/3 hrsz-ú járdák felújítására a
pályázathoz kért tervezői költségbecslésben részletezett műszaki tartalommal.
A beruházás összköltsége bruttó 14.359.82?.- Ft, azaz bruttó Tizennégymillió
háromszázötvenkilencezer-nyolcszázhuszonhét 00/l 00 forint, melyből az
igényelt támogatás összege 12.205.853.- Ft, azaz Tizenkettőmillió
kettőszázötezer-nyoleszázötvenhárom 00/100 forint.
A szükséges önerő mértéke az összköltség 15 %-a, azaz 2.153.974.- Ft, azaz
Kettőmillió-egyszázötvenháromezer-kileneszázhetvennégy 00/100 forint,
melyet a Képviselő-testület a 201 6. évi költségvetésében biztosít, az
rendelkezésre áll.
A Képviselőtestület utasítja a polgármestert ás a jegyzőt, hogy a jelen
döntésnek megfelelően a pályázat elkészitéséről ás határidőben történő
benyújtásáról gondoskodjanak.
Jelen képviselő-testületi határozat az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XlI.3 I.) Kormányrendelet (továbbiakban:
Ávr.) 75. ~ (4) bekezdésének a) pontja szerinti saját forrás biztosításáról szóló
igazoláslcént szolgál, amely 30 napnál nem régebbi.
2.) Az Avr. 75. ~ (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület az alábbiakat
nyilatkozza:
- A jelen támogatási igényben foglalt adatok, információk ás dokumentumok
teljeskörűek, valósak és hitelesek.
Ebben a tárgyban korábban pályázat még soha nem került benyjtásra.
Jelen pályázattal egyidejűleg ugyanerre a tárgyra pályázat nem került
benyújtásra.
A jelen pályázat benyjtása előtt a felújítást, illetve a fejelsztést nem kezdte meg
az Onkormányzat, ..

A Képviselő-testület kijelenti, hogy Mátraba[la Községi Onkormányzat nem áll
jogerős végzéssel végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel
elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs oflyamatban.
Az 1.) pontban megjelöltösszegű önerő az Onkormányzat 2016. évi
költségvetésében rendelkezésre áll.
Az Onkormányzat megfelel az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV.
Törvény (továbbiakban: Aht.) 50. *-ában meghatározott követelményeknek.
Az önkormányzatnak nem áll fenn harmadik személy irányában olyan
kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását
meghiúsíthatja.
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A támogató által előírásra kerülő biztosítékokat, amennyiben kerülnek ilyenek
e]őírásra, rendelkezésre fogja az Onkormányzat bocsájtani legkésőbb az Avr.
85. * (3) bekezdésében meghatározott időpontig.
Az Onkormónyzat adólevonási joggal rendelkezik, de azt nem érvényesíti.
Az jelen fejlesztés hatósági engedélyhez (építési engedélyhez) kötött, mivel
állami tulajdonú utak mentén fekszik a négy járda, Így a felújításra vonatkozó
terveket az járdaépítésre vonatkoz6 engedély kiadására irányuló kérelemmel
együtt be kell nyújtani az engedély kiadására jogosult Pétervásárai Járási
H ivatalhoz.
3.) Az Onkormányzat az Aht. 50. ~ (1), (3)-(4) bekezdései alapján az
alábbiakat nyilatkozza:
- Az Onkormányzat megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének és átlátható szervezetnek minő sül.
- Az Onkormányzatnak esedékessé vált és meg nem fizetett adó-, járulék-,
illeték-és vámtartozása nincsen.
- Az Alit. 50. ~ (3) bekezdésében rögzített kizáró okok közül egyik sem áll fenn
az Önkormányzattal, a polgármesterrel és a képviselőkkel szemben.

Felelős: polgármester és jegyző.
Határidő: 201 6. június 02. 16 óra.

6.! Meghatalmazás a jegyző részére a Csatornamű Társulat megszüntetése kapcsán az
önkormányzati tulajdonú ingatlanok tekintetében
Előadó: Dr. Jakab Dorottya jegyző

Dr. Jakab Dorottya: Legelőször össze kell hívni a taggyülést. Az ügyvéd beszerezte a
eégbíróságtól a teljes tagnyilvántartást. Ez alapján a teljes tagság képviseletére 9
meghatalmazott jogosult. Nem kell tehát a több száz embert összehívni.

Bíró Sándor: Véleménye szerint az alapszabály mondja ki, hogyan lehet feloszlatni a
társulást.

Dr. Jakab Dorottya: I-Ia a meghívó úgy kerül kiküldésre, hogy ha az elsőként megjelölt
időpontban nem lenne batározatképes, akkor p1. a 30 perccel későbbre összehívott
taggyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. Erre az alapszabály
lehetőséget ad. Az egyik meghatalmazott a 9 közül az előző jegyző volt, aki az
önkormányzati tulajdonú ingatanokat képviselte a taggyűlésen. Kéri a Képviselő-
testületet, hogy adjanak számára egy meghatalmazást, hegy képviselhesse a taggyűléseken
az önkormányzati tulajdont.

Dudás Róbert: Fontos, hogy a 2003-ban megválasztott küldötteken kívül a jelenlegi
képviselök is részt vegyenek a társulásban. A régi elnök Forgó János is jelezte, hogy Ic
kíván mondani tisztségéről.
Kéri a képviselőket, járuljanak hozzá. bogy a Mátaballai Csatornamű Társulat
taggyűlésein, illetve a társulat megszüntetése során valamennyi szükséges eljárásban az
önkormányzati ingatlanokat Dr. Jakab Dorottya jegyzőnő képviseHe.
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A képviselő-testület egyhangú — 5 igen — szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa I(özséqi Önkorniánvzat I(épvisclő-testjjlctének 14/2016.
(V. 31.) határozata

1.) Mátraballa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezúton
meghatalmazza Dr. Jakab Dorottya jegyzőt, hogy a Mátraballai
Csatornamű Társulat (székhelye; 3247 Mátraballa, Iskola u. 5.)
taggyűlésein, illetve a társulat megszüntetése során valameimyi szükséges
eljárás, küldöttgyűlés, stb. során Mátrabafla Községi Önkormányzatot,
Illetve az Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi ingatlanokat az
azokhoz tartozó érdekeltségi egységek alapján képviselje:

Sor- Ingatlan neve Ingatlan címe Érdekelt
szám seg~

egyseg

I Halottasház 3247 Mátraballa, Fő út 87.

2 Lakóház 1324? MátrabaHa, Fő út 1.8.

3 Óvoda 13247 Mátraballa, Főút 71.

4 Kultúrotthon 3247 Mátraballa, Fő üt 87.

5 Sportöltöző 3247 Mátraballa, Május 1. űt 65. 1

6 Iskola (könyvtár, 3247 Mátraballa, Petőfi út 3.
ebédlő, tornaterem)

7 Tájbáz 3247 Mátraballa, Petőfi üt 4. 1

8 Kis vendégház 324? Mátraballa, Petőfi út 5. 1

9 \‘endégbáz 13247 Mátraballa, Petőfi út 12.

10 Iskola 3247 Mátraballa, Iskola a. 2. 1

1 1 Polgármesteri Hivatal 3247 Mátraballa, Iskola a. 5. 1

12 286 hrsz.-ú telek 3247 Mátraballa. Május I. út 65. Ii 8

Össz: I29j

2.) A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy a taggyűlésen részt
kíván venni. Ezért felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon arról, miszerint a
taggyűlésre a Képviselő-testület ta~ai is kapjanak meghívót. Illetve lehetőleg
már a taggyűlésen kerüljön sor a vezető tisztségviselők megválasztására.
amennyiben a társulat alapszabálya azt megengedi.

Felelős: jegyző.
Határidő: értelem szerint.
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7.! Egyebek

Dudás Róbert: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az elmúlt hétvégén megtartott gyermek-
nap jól sikerült. Több pozitív visszajelzést kapott a faültetéssel kapcsolatban, jó ötletnek
tartják. Megköszöni mindazoknak a segítségét, akik a lebonyolításban részt vettek. Sajnos
az iskola tanári kara nem vett részt benne’ Szeretné, ha az Iskola és óvoda pedagógusai is
részt vennének az ilyen ás hasonló rendezvények lebonyolításában.
Vasárnap fogják tartani a Hősök napját. A megemlékezés a templomban a 12 órai
szentmisével kezdődik, után a Hősök szobrának megkoszorúzásával folytatódik, ahol Bíró
Sándor alpolgármester mond cl egy verset ás az asszonykórus is énekel.
A MAV raktárral kapcsolatban elmondja, hogy hosszú huzavona után megkapták az
üzemeltetési szerződés tervezetét. A tervezetben 40.000 Ft/hó bérleti díjat ás
rezsiköltséget szerepeltetnek, ami nem írható Ic a ráfordításból. Ugy gondolja, bogy ilyen
feltételek mellett nem kivitelezhető a brikettáló üzemi beruházás. Megoldást jelenthetne,
ha bérbe adnák, esetleg eladnák — amit nem igazán támogat — a sportpályával szembeni
önkormányzati területet, ahol felépithetné üzemét a vállalkozó. Jelenleg a területet Bíró
József használja, az állatainak kaszálja róla fűvet.

Dr. Jakab Dorottya: Ha bérbe adnák a területet, akkor művelési ág változtatást is kellene
kezdeményezni a Földhivatalnál, ami jelentős költség lenne az építtető számára és
valószínű, hogy még a rendezési tervet is módosítani kellene. Ráadásul ez a fNdterület
egy helyrajzi számon szerepel a sportöltözővel és emiatt még megosztást is kellene
csinálni.

Lajtosné Lécz Erzsébet: A volt alniatároló kié? Azt is lehetne hasznosítani.

Dudás Róbert: Magántulajdonban van.
A Csendes kocsma tulajdonosa kérte volna tőle a kocsma mögötti területet, mert
teijeszkedni szeretett volna, de kiderült, hogy az Onkormányzat korábban azt már
értékesítette.

Répás Roland: A posta melletti terület is Üres, csak a M nő benne.

Bíró Sándor: Véleménye szerint össze kell gyűjteni az ilyen Üres, bérbe adható
területeket, és felvenni a tulajdonosokkal a kapcsolatot. Ha ez nem jönne össze, akkor újra
tárgyalnak a sportpálya melletti terület bizonyos összegért történő bérbe adásáról.

Dudás Róbert: Bejelenti, hogy elkezdték szervezni a falunapot, időpontnak augusztus
13.-ára gondoltak. A programok összeállítása olyan lenne, mint az elmúlt évben. Mivel
tavaly este is nagyon sokan keresték még az ételt. arra gondoltak még estére is készítenek
ennivalót.
Mátraballán nincs rovásírásos településnév tábla a falu két határában Hogy itt is legyen, a
JOBBIK helyi szervezete elindította az engedélyeztetést, ás a kihelyezést. valam int a
kapcsolódó költségek viselését is magára vállalta.

Bíró Sándor: Mátraballa honlapján nincs fent minden, a községben működő vendégház.
Kéri, hogy a pontos napraforgós minősítéssel kerüljön fel minden vendégház.
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I)udás Róbert: Kéri a e~’Zönot. hog\ a hi’alal által n~ ilvántariott ‘endégbázak_ köziiik
a! Önkormán’ iaté is iii inösítéssel kerüljenek l~ I a honlapra.

AZ ülésnek több napirend je nem \ rh. a Polgármester ait be”árta.

K. fl.

Dudás Robert Dr. Jakab Dorottva :
polgármester egY/o

/ (( ((~

Lajtosné Léez Erzsébet
1k». bit.

— t

Iiajdu Péür
jk\ . hit.




