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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 19-én 

megtartott nyílt üléséről.  

 

Ülés helye: Mátranovák Községi Önkormányzat, Tanácsterem - 3143 Mátranovák, Szabadság út 

38. 

 

Jelen vannak: 

Mátranovák Képviselő-testülete: 

 Bodor Ernőné polgármester 

 Juhász Gáborné alpolgármester 

 Bartha Györgyné  

 Hugyeczné Fazekas Ildikó 

 Kotroczó Tamás 

 Sipos Balázs 

 Varga Tamás                     képviselők 

 

Állandó meghívottak: 

 Urbányi Edina jegyző 

 Ivádiné Wieszt Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető  

 

Meghívott(ak): 

 Tóth Tiborné könyvelő 

 Danóné Nyeste Viktória pénzügyi ügyintéző 

 

Bodor Ernőné polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, 

hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 fős képviselő-testületből 7 fő jelen van.  

Az polgármester javaslatot tesz – a meghívóhoz képest az egyéb időszerű feladatok napirendi pont 

keretében kibővített – napirendi pontra: 

 

Napirendi javaslat: 

 

1. Mátranovák Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. számú 

módosítása 

Előterjesztő: Bodor Ernőné polgármester 

 

2. Mátranovák Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 

felülvizsgálata 

Előterjesztő: Urbányi Edina jegyző 

 

3. Mátranovák Község Önkormányzata és Mátranovák Község Roma Nemzetiségi 

önkormányzat együttműködési megállapodásának felülvizsgálata 

Előterjesztés: Bodor Ernőné polgármester 

 

4. Kormányzati funkciók felülvizsgálata 

Előterjesztő: Bodor Ernőné polgármester 

 

5. Javaslat a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának szabályozására 

Előterjesztő: Bodor Ernőné polgármester 

 

6. Mátranovák önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 

Előterjesztő: Bodor Ernőné polgármester 
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7. Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési tervének 

jóváhagyása 

Előterjesztő: Bodor Ernőné polgármester 

 

8. Egyéb időszerű feladatok 

Előterjesztő: Bodor Ernőné polgármester 

8.1 Tájékoztatás Magyar Államkincstári ellenőrzésről 

 

A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása  

 

1. Mátranovák Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. számú 

módosítása 

Előterjesztő: Bodor Ernőné polgármester 

 

Bodor Ernőné polgármester előzetesen elmondja, hogy az előterjesztés anyagát mindenki időben 

megkapta. A 2019. évi költségvetés jóváhagyását követően ez a harmadik alkalom, hogy módosításra 

kerül sor. A könyvelőtől kapott táblázatok részletes tájékoztatást nyújtanak az önkormányzat jelenlegi 

költségvetési helyzetéről. A költségvetési bevételek táblázat záró bevételi sora közel 250 millió forint, 

ami a 2020. évi nyitó bevételi adatot fogja képezni.  

Kérem a képviselőket tegyék fel a könyvelőnek a költségvetéssel kapcsolatos kérdéseiket. 

 

Hugyeczné Fazekas Ildikó képviselő kérdezi, hogy miért nem voltak mellékelve a működési 

bevételek és kiadások táblázat. 

 

Tóth Tiborné könyvelő elmondja, hogy jogszabály által meghatározott táblázatokat kell alkalmazni. 

Nincs külön működési bevételek és kiadások táblázat. A működési bevételeket, kiadásokat külön 

sorokban kell feltüntetni. Ezeket a sorokat – hogy áttekinthetőbb legyen a táblázat – ki lehet emelni, ha 

kéri a tisztelt képviselő.  

 

Hugyeczné Fazekas Ildikó képviselő megköszöni, ha a következő költségvetés elfogadásától ezeket a 

sorokat kiemeli a könyvelő, hogy átláthatóbb legyen a költségvetés. 

 

Tóth Tiborné könyvelő megköszöni az észrevételt.  

Tájékoztatásul elmondja, hogy az önkormányzat költségvetési bevételét a korábbi évekhez hasonlóan 

is a helyi iparűzési adó bevétele határozza meg. Az adófeltöltési kötelezettség határideje 2019. 

december 20. Az adózárás 2020. februárjában történik. Ebből tudunk majd adatot szolgáltatni. 

 

Bartha Györgyné képviselő kérdezi, hogy a szöveges beszámolóban fel van tüntetve, hogy 

készletértékesítési bevétel is keletkezett. Ez mit takar? Illetve az ingatlan értékesítésnél volt összeg 

módosítás.  

 

Tóth Tiborné könyvelő elmondja, hogy a VGÜ Zrt-től rendelt szemeteszsákokat tartalmazza a 

készletértékesítési bevétel. 

Az ingatlan értékesítésnél pedig a volt „nyirmedi tó” területe került eladásra. 

 

Bartha Györgyné képviselő kérdezi, hogy mennyi iparűzési adót fizetnek a vállalkozók? 

 

Tóth Tiborné könyvelő elmondja, hogy az adóügyi ügyintézőtől szoktunk elszámolást kapni. 

Rengeteg a követelés. 

 

Bodor Ernőné polgármester tájékoztatja a képviselőt, hogy tud listát adni arról, mennyi az árbevétel. 
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Tóth Tiborné könyvelő elmondja, hogy nem kevés vállalkozás kapcsolódott be újonnan. Január 

végén kell egy adózárást készíteni, majd ezután kapunk név szerinti listát az adózókról. 

Bodor Ernőné polgármester kéri a képviselőket, ha van a költségvetés módosítással kapcsolatban 

kérdésük, észrevételük, tegyék fel!  

 

További kérdés, észrevétel nem merült fel. 

 

Bodor Ernőné polgármester javasolja a 2019. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását. 

 

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. sz. módosításáról szóló rendelet-

tervezetet 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. számú módosításáról 

 

(A rendelet a 23/2012.(IV.25.) KIM rendelet szerint a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz 

felterjesztve.) 

 

 

 

2. Mátranovák Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 

felülvizsgálata 

Előterjesztő: Urbányi Edina jegyző 

 

Urbányi Edina jegyző elmondja, hogy a szabályzatban lényegi, tartalmi változás nem történt.  

 

Bodor Ernőné polgármester kéri a képviselőket, ha van észrevételük, javaslatuk a szabályzattal 

kapcsolatosan jelezzék. 

 

Varga Tamás képviselő javasolja, hogy az SZMSZ-ben legyenek feltüntetve az oldalszámok a 

könnyebb kereshetőség érdekében. 

 

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett. 

 

Bodor Ernőné polgármester kéri, hogy az SZMSZ-ben feltüntetésre kerüljenek az oldalszámok. 

 

 

A képviselő-testület az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet-tervezetet 

7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 

 

(A rendelet a 23/2012.(IV.25.) KIM rendelet szerint a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz 

felterjesztve.) 

 

 

 

3. Mátranovák Község Önkormányzata és Mátranovák Község Roma Nemzetiségi 

önkormányzat együttműködési megállapodásának felülvizsgálata 

Előterjesztés: Bodor Ernőné polgármester 

(Megállapodás tervezete a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Urbányi Edina jegyző szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy kisebb pontosításokat kellett a 

megállapodásban végrehajtani, illetve a függelékben. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja az együttműködési megállapodás 

módosítását és az alábbi határozatot hozza:   

 

95/2019. (XII.19.) számú határozat 

 

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és a nemzetiségi 

önkormányzat megállapodását a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) 

bekezdésében foglaltak szerint felülvizsgálta és azt a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bodor Ernőné polgármester, Báder Flórián elnök, Urbányi Edina jegyző 

 

 

 

4. Kormányzati funkciók felülvizsgálata 

Előterjesztő: Bodor Ernőné polgármester 

(Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja és az alábbi 

határozatot hozza:   

 

96/2019. (XII.19.) számú határozat 

 

 

1. Mátranovák Község Önkormányzata az alábbi kormányzati funkciókat veszi fel a törzskönyvi 

nyilvántartásba szereplő alaptevékenységei közé: 

 

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása   

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a törzskönyvi nyilvántartásba vett adatok változás 

bejelentéséhez szükséges intézkedés megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Urbányi Edina jegyző 

 

 

 

5. Javaslat a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának szabályozására 

Előterjesztő: Bodor Ernőné polgármester 

(Szöveges előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Bodor Ernőné polgármester tájékoztatja a képviselő testületet, hogy a gyermek és diák, valamint a 

szociális étkeztetés biztosítása a Mátrai Önkormányzati Társulás hatáskörébe tartozik. 

A szolgáltató jelezte, hogy 2020. január 1-től 3%-kal kívánja emelni az adagárakat az előterjesztésben 

leírtak szerint. A szolgáltatási díjak emelése jogszerű.  

 

Bartha Györgyné képviselő kérdezi, hogy az étkezés díja hogyan tevődik össze? 
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Bodor Ernőné polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy az intézményi térítési díjat a társulási 

megállapodás értelmében a székhelytelepülés önkormányzata szabályozza, ehhez mint a tárulásban 

részt vevő önkormányzatnak Mátranovák képviselő-testületének a hozzájárulása is szükséges.  

Az étkezési díj három részből tevődik össze: állami normatívából (gyermekek száma alapján), ezt ki 

kell egészíteni önkormányzati hozzájárulásból – ha az állami normatíva nem fedezi a kiadásokat, 

illetve a térítési díjakból tevődik össze. 

 

Bartha Györgyné képviselő megköszöni a tájékoztatást. 

 

Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem merült fel, Bodor Ernőné polgármester javasolja az 

előterjesztésben feltüntetett térítési díjak elfogadását. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja és az alábbi 

határozatot hozza:   

 

97/2019. (XII.19.) számú határozat 

 

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátrai Önkormányzati Társulás által 

ellátott gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának Mátraterenye Község Önkormányzati 

Képviselő-testülete általi rendeleti szabályozásához hozzájárul az alábbiak szerint:  

1.) Óvoda: 2020. február 1. napjától 

 

Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodájának Fülesmackó Tagóvodájában (Mátranovák) és a  

Mátrai Önkormányzati Társulás Szivárvány Tagóvodájában (Mátraterenye)  

 

teljes ellátás 370 Ft/fő/nap + általános forgalmi adó 

 

2.) Iskola: 2020. február 1. napjától 

 

Kossuth Térségi Általános Iskola Móra Ferenc Tagintézményében (Mátraterenye) és  

a Kossut Térségi Általános Iskola Fekete István Tagintézményében (Mátranovák)  

 

teljes ellátás 440 Ft/fő/nap + általános forgalmi adó 

ebéd 340 Ft/fő/nap + általános forgalmi adó 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bodor Ernőné polgármester 

 

 

 

6. Mátranovák önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 

Előterjesztő: Bodor Ernőné polgármester 

 

Bodor Ernőné polgármester elmondja, hogy 2020. évben az önkormányzatnál a belső ellenőrzés 

témája a terv szerint az 1 millió forintot meghaladó, de nem közbeszerzésköteles beszerzések 

folyamatának ellenőrzése lesz.  

 

Bodor Ernőné polgármester az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés 

szerint javasolja elfogadni a képviselő testületnek. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
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A Képviselő-testület a belső ellenőrzési tervet 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja és az alábbi 

határozatot hozza:   

 

98/2019. (XII.19.) számú határozat 

 

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mátranovák Önkormányzat 2020. évi 

belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerinti formában jóváhagyja. 

 

 

Határidő: 2020. december 31 

Felelős: Urbányi Edina jegyző 

 

 

 

7. Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési tervének 

jóváhagyása 

Előterjesztő: Bodor Ernőné polgármester 

 

 

A Képviselő-testület a Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési tervét 7 igen 

szavazattal, egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza:   

 

99/2019. (XII.19.) számú határozat 

 

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mátraterenyei Közös Önkormányzati 

Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerinti formában jóváhagyja. 

 

Határidő: 2020. december 31 

Felelős: Urbányi Edina jegyző 

 

 

8. Egyéb időszerű feladatok 

Előterjesztő: Bodor Ernőné polgármester 

8.1 Tájékoztatás Magyar Államkincstári ellenőrzésről 

 

 

Bodor Ernőné polgármester elmondja, hogy mindkét szervezeti egységről elkészült az intézkedési 

terv. A beszámolót 2019. november 30-ig kellett beküldeni a Magyar Államkincsárhoz.  

Az ellenőrzési jelentést már megkaptuk. Még utólagos ellenőrzések lesznek. 

 

Miután egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el az Egyéb időszerű feladatok napirendi pont 

keretében, Bodor Ernőné polgármester megköszönte a képviselők munkáját és az ülést berekesztette. 

 

K.m.f. 

 

 

Bodor Ernőné sk. Urbányi Edina sk. 

 polgármester jegyző 


