
   JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 22-én 
18 órai kezdettel tartott ülésén.

Határozat száma Tárgy

12/2012. (V. 22.) 2011. évi gyermekvédelmi beszámoló elfogadása

13/2012. (V. 22.) Az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 
tervének elfogadása

14/2012. (V. 22.) Gyöngyös – Mátra Takarékszövetkezet megbízása számlavezető 
pénzintézetté az OTP Bank Nyrt. helyett.

15/2012. (V. 22.) Szerkezeti terv kijavítása (mátraballai 077/3 hrsz)

Rendelet száma Tárgy

5/2012. (V. 23.) A 15/2011.(XII. 12.) önkormányzati rendelet (a szociális ellátások 
és  alapszolgáltatások helyi  szabályai)  módosítása  – törvényességi 
észrevétel alapján

6/2012. (V. 23.) Szabálysértési  dereguláció:  egyes,  a  helyi  rendeletekben  szereplő 
szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezése.

7/2012. (V. 23.) Beépítésre  nem  szánt  területek  Szabályozási  Tervének  kijavítása 
(mátraballai 077/3 hrsz)
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V.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 22.-én
               18 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Kultúrotthon házasságkötő terme

Jelen vannak: Forgó János polgármester,
Lajtosné Lécz Erzsébet alpolgármester,
Bíró Sándor képviselő,
Dudás Róbert képviselő,
Forgó Zsolt képviselő,
Dr. Jakab Dorottya körjegyző,
Szedlák Edina művelődésszervező,
Nagy Zoltánné gazd. főelőadó.

Forgó  János:  Köszönti  a  képviselőket,  és  a  meghívott  vendégeket.  Megállapítja,  hogy a 
képviselők teljes létszámban jelen vannak, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Lajtosné Lécz Erzsébet alpolgármestert és Dudás Róbert 
képviselőt.

Indítványára a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, az érintettek tartózkodása mellett 
jegyzőkönyv-hitelesítőnek  Lajtosné  Lécz  Erzsébet  alpolgármestert  és  Dudás  Róbert 
képviselőt kijelölte.

Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhangú szavazattal elfogad.

1./ Az Önkormányzat 2011. évi gyermekvédelmi munkájának értékelése
Előadó: Dr. Jakab Dorottya körjegyző
Előterjesztés: csatolva.

Dr. Jakab Dorottya: Törvény írja elő a beszámoló kötelező tartalmi elemeit. 10 tanórát 
meghaladó igazolatlan hiányzás miatt 1 esetben történt intézkedés 2011-ben. Az idén még 
nem volt, ellentétben Mátraderecskével.

Bíró Sándor: A hiányzásokat nem a kormányhivatalnak kell megküldeni?

Dr. Jakab Dorottya: A kormányhivatalnak is meg kell küldeni, mivel 2012. április 15.-
től ők az általános szabálysértési hatóság a jegyző helyett. Ugyanakkor a jegyzőnek is kell 
küldeni jelzést 10 tanóra igazolatlan mulasztás felett, mivel az iskoláztatási támogatás 
felfüggesztésével, illetve szüneteltetésével kapcsolatos gyámügyi feladat- és hatáskörök a 
jegyzőnél vannak. 
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Forgó János: Korábban Mátraballán is volt, hogy gyermeket el kellett venni a családtól, 
de pozitívan értékeli, hogy az elmúlt évben nem történt komolyabb intézkedést igénylő 
ügy.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

12/2012. (V. 22.) önkormányzati határozat

Mátraballa  Községi  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete – a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról  szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96. § 
(6) bekezdése alapján – megtárgyalta az önkormány-
zat  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatainak 
2011. évi ellátásáról készített átfogó értékelést és azt 
jelen határozatával jóváhagyta. 
A Képviselő-testület felhívja a gyermekvédelemben 
közreműködőket  arra,  hogy  kiemelt  figyelmet 
fordítsanak a megelőzésre, és ennek érdekében arra 
törekedjenek,  hogy  az  általános  és  speciális 
prevenció érdekében időben történjen intézkedés.
     
     Felelős: Körjegyző. 
     Határidő: Értelem szerint.

2./ Tájékoztató a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről
Előadó: Lajtosné Lécz Erzsébet intézményvezető
Előterjesztés: csatolva.

Lajtosné Lécz Erzsébet: Tájékoztatójában 20 település szociális helyzetét, problémáját 
mutatja  be,  így  össze  lehet  hasonlítani,  hogy hol  áll  a  rangsorban Mátraballa.  El  kell 
mondani, hogy jó helyen áll. Mint az intézmény vezetője ő is megkapja a hiányzásokról a 
tájékoztatást.

Bíró Sándor: Mit jelentenek a pedagógiai szakszolgálati adatok?

Lajtosné  Lécz  Erzsébet: Ezen  számok  alapján  kapják  a  normatívákat.  Az 
önkormányzatoknak a nevelési tanácsadásért nem kell fizetniük, csak a logopédiáért.

A  Képviselő-testület  egyhangú  szavazattal  tudomásul  veszi  az  „Aranykapu” 
Kistérségi  Humán  Szolgáltató  Központ  2011.  évi  gyermekvédelmi  és  intézményi 
munkájáról szóló tájékoztatót.
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3./ Tájékoztató a község kulturális életéről (könyvtár, nyugdíjas klub)
Előadó: Szedlák Edina művelődésszervező
              Forgó Zsolt könyvtáros
Előterjesztés: csatolva.

Szedlák Edina: A beszámolóban szerepelő nyugdíjasklub kirándulásának az elkészítés 
óta meglett az időpontja, holnaphoz 2 hét és helyszíne Eger.

Forgó János: Szépen rendbe tették a parókia épületét. Helyszíne lett a vadászgyűlésnek és 
a részt vevőknek nagyon tetszett.
Örül annak, hogy alakulóban van egy fiatal női csapat, akik táncolnak, úgy néz ki, hogy a 
Burgonyanapon is fel fognak lépni.
Ha az útfelújítással együtt a könyvtár épülete is felújításra kerül, melyre közel 10 M Ft van 
tervezve, nagyon szép rendben lesz az épület és így a faluközpont egésze is.

A Képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette a község kulturális életéről szóló 
tájékoztatót.

4./ Az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve
Előadó: Forgó János polgármester
Előterjesztés: csatolva.

Bíró Sándor: Hiányolja  az előterjesztésből  annak felsorolását,  hogy az Önkormányzat 
konkrétan milyen vagyontárgyakkal rendelkezik.

Dr.  Jakab  Dorottya: A  vagyontárgyak  tételes,  helyrajzi  szám  szerinti  felsorolása  a 
vagyonrendelet  mellékletét  képezi.  A  vagyonrendeletet  átfogó  felülvizsgálatnak  kell 
alávetni  a  megváltozott  jogszabályi  környezet  miatt.  Tehát  az  új  vagyonrendelet  a 
szükséges mellékletekkel a szeptemberi ülésre kerül majd beterjesztésre.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

13/2012. (V. 22.) önkormányzati határozat

1.   Mátraballa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
elfogadja Mátraballa Község Önkormányzat közép- és hosszú 
távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint: 

Középtávú vagyongazdálkodási terv:

a)  Az  önkormányzati  vagyonnal  –  mint  a  nemzeti  vagyonnal  – 
felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.

b)  A  vagyongazdálkodás  feladata  az  önkormányzat  teherbíró 
képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához 
és  a  mindenkori  társadalmi  szükségletek  kielégítéséhez 
szükséges,  egységes  elveken  alapuló,  átlátható,  hatékony  és 
költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának 
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     védelme,  értéknövelő használata,  hasznosítása,  gyarapítása, 
továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.

c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) 
céljait  a  Képviselő-testület  döntései  és  az  éves  költségvetési 
rendelet határozza meg.

d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának 
biztosítása,  hasznosításának  célja  a  kötelező és  önként  vállalt 
feladatok hatékony és eredményes ellátása.
A hasznosítás formái:
1. a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése
2. használatba adása, bérbeadása
3.  önkormányzati  vagyontárggyal  vállalkozási  tevékenység 
folytatása
1. Vagyon értékesítése
A  rendelkezésre  álló  szabad  vagyon  értékesítését  forgalmi 
értékbecsléssel megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján, 
a  vagyonrendelet  előírásai  szerint  a  nemzeti  vagyonról  szóló 
2011.  évi  CXCVI.  törvény alapján  kell  lefolytatni.  A vagyon 
értékesítéséből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások, 
fejlesztési hitelek törlesztésének fedezetéül szolgálhat.
2. Bérlet útján történ  ő   hasznosítás  
A  lakás  és  nem  lakás  célú  helyiségek,  valamint  telkek 
hasznosítása elsősorban bérleti szerződés keretében tehető meg. 
A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell 
arra,  hogy  minél  rövidebb  ideig  legyen  kihasználatlan 
állapotban,  ennek elkerülése érdekében folyamatos  pályáztatás 
szükséges.
3. Vállalkozás folytatásával történ  ő   vagyonhasznosítás  
Az  önkormányzati  feladatok  ellátásához  nélkülözhetetlen 
vagyonnal  vállalkozási  tevékenység  folytatható.  Az 
önkormányzati  vállalkozás  az  alaptevékenységet  nem 
veszélyeztetheti.
Az  önkormányzat  csak  olyan  gazdálkodó  szervezetben  vehet 
részt,  amelyben  felelőssége  nem  haladja  meg  vagyoni 
hozzájárulásának mértékét.

e)  Kiemelt  figyelmet  kell  fordítani  a  vagyon-nyilvántartás 
aktualizálására,  melynek  fontosságát  hangsúlyozza  az 
önkormányzati vagyonban várható változások.

Hosszú távú vagyongazdálkodási terv:

a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv.
b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv 

érvényesül a hosszú távú működési stabilitás biztosítása 
érdekében.

c) Az önkormányzat beruházásában Mátraballa Község területén 
megvalósuló 
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- könyvtár épületének felújítása,
      - óvoda és iskola épületének felújítása,
      - tornaterem felújítása, 
      - játszótér megépítése,
      - helyi utak és járdák állapota alapján azok felújítása és  
        folyamatos karbantartása,  érdekében a Képviselő-testület a  
        település érdekeit maximálisan szem előtt tartva  hozza meg 
        határozatait.
d)  Minden önkormányzati intézmény energia hatékonyságának 

növelése.
e)   Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek 

maximális kihasználása.
2.   A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, 

hogy gondoskodjon a vagyongazdálkodási terv szükség szerinti 
felülvizsgálatáról.

Határidő: Folyamatos
Felelős: Polgármester és Körjegyző.

5./ Egyebek

     a/ Törvényességi felhívás
Előadó: Dr. Jakab Dorottya körjegyző
Előterjesztés: csatolva.

Dr.  Jakab  Dorottya:  A  Kormányhivatal  Törvényességi  Ellenőrzési  és  Felügyeleti 
Főosztálya  a  szociális  rendelet  vonatkozásában  3  pontban  fogalmazott  meg 
törvényességi észrevételt. A törvényességi észrevétel a képviselőknek kiküldésre került. 
Javasolja  az  észrevétel  elfogadását  és  ennek  megfelelően  a  szociális  rendelet 
módosítását. 

Forgó János: A helyben szokásos temetés költségét javasolja 100.000 Ft-ra levenni.

Lajtosné Lécz Erzsébet: A lakásfenntartási támogatásnál feleslegesnek tartja a 2 e Ft-
okat az ÉMÁSZ-nak utalni  egy pl. 8.000 e Ft-os havi villanyszámla kiegyenlítésére, 
ezért inkább pénzben javasolja továbbra is fizetni. 

Dr. Jakab Dorottya: A közelmúltban Mátraderecskén két  alkalommal  is  sor  került 
köztemetésre,  s  a  legszükségesebb temetkezési  tárgyakat  (koporsó,  stb.)  80.000.-  Ft 
körüli összegből már meg lehetett vásárolni. Ezért javasolja, hogy 100.000.- Ft legyen a 
helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége meghatározva. 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
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Mátraballa Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2012.(V. 23.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások és alapszolgáltatások helyi szabályai című, 
15/2011. (XII. 12.) rendelet módosítása

Mátraballa  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  a  szociális  igazgatásról  és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. 
§ (3) bekezdésében, 37.§ (1) bekezdés d) pontjában, 37/A.§ (3) bekezdésében, 38. § (9) 
bekezdésében, 43/B. § (1) bekezdésében, 45. §-ában, 46. § (1) bekezdésében, 48. § (4) 
bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 60. § (4) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében 
és 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 32.§ tekintetében a helyi 
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  9.  §  (3)  bekezdésében  és  a 
közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004.  évi 
CXL.  törvény  19.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a  15/2011.  (XII.12.)  rendeletét  (a  továbbiakban:  Rendelet)  az 
alábbiak szerint módosítja: 

1. §

A Rendelet 11. §-át a Képviselőtestület hatályon kívül helyezi.
 

2. §

A Rendelet 27. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„27. § (4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét 100.000.-Ft-ban határozza 
meg a Képviselő-testület.”

3. §

A Rendelet 6. § (4) bekezdésének f) pontját a Képviselő-testület hatályon kívül helyezi.

4. §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos, illetve a Szervezeti és Működési   
      Szabályzatban meghatározott módon a körjegyző gondoskodik.

           Forgó János sk.                                                     Dr. Jakab Dorottya sk.
             polgármester                                                                  körjegyző
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b/ Szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezése
Előadó: Dr. Jakab Dorottya körjegyző
Előterjesztés: csatolva.

Dr. Jakab Dorottya: A 2012. évi II. törvény 254. §-ának (2) bekezdése alapján a helyi 
rendeletekben  szereplő  szabálysértési  tényállásokat  2012.  május  31.-ig  a  képviselő-
testületnek hatályon  kívül  kell  helyeznie.  A Heves Megyei  Kormányhivatal  levele  a 
jegyzőkönyv  melléklete.  Ezért  szükség  van  mindazon  önkormányzati  rendelet 
módosítására, amely szabálysértési tényállást tartalmaz. 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2012.(V.23.) önkormányzati rendelete 

egyes, a helyi önkormányzati rendeletekben szereplő 
szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezése

Mátraballa  Község  Önkormányzata  Képviselőtestülete  a  szabálysértésekről,  a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény  (továbbiakban:  Szabstv.)  254.  §  (2)  bekezdése  alapján  az  alábbi  rendeletet 
alkotja: 

1. §

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásokról, vala-
mint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 5/2009. 
(V.28.) rendelet 17. §-a hatályát veszti.
 

2. §

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2006. (V.30.) rendelet 12. §-a hatályát 
veszti.

3. §

A közterületek használatáról szóló 6/2001. (III.29.) rendelet 17. §-a hatályát veszti.

4. §

A helyi környezetvédelem szabályairól szóló 5/2004. (IV.27.) rendelet 36. §-a hatályát 
veszti.

5. §

 Az állattartás helyi szabályairól szóló 9/2004. (IV. 27.) rendelet 18. §-a hatályát veszti.
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6. §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos, illetve a Szervezeti és Működési 
      Szabályzatban meghatározott módon a körjegyző gondoskodik.

                      Forgó János sk.                                                     Dr. Jakab Dorottya sk.
              polgármester                                                                  körjegyző

c/ Forgó János: Javasolja a Képviselőtestületnek, hogy az Önkormányzat számlavezetését 
az OTP Bank-tól helyezzék át a Gyöngyös – Mátra Takarékszövetkezethez. Jelenleg a 
legdrágább bank az OTP. Előzetes számítások szerint 300.000-400.000 Ft közé tehető 
az az összeg, melyet  az átlépéssel  meg tudnának takarítani  éves szinten.  Kedvezőbb 
feltételekkel vezetnék számlájukat. Az utóbbi időben Nagyréde és Parád önkormányzata 
is  átment  a  takarékszövetkezethez.  Bizonyos  költségvetési  összegen  felül  kötelező 
megversenyeztetni a pénzintézeteket, s ha kell évente váltanak bankot.
Felkéri Nagy Zoltánnét, hogy ismertesse, milyen kedvezményekkel jár a bankváltás.

Nagy  Zoltánné:  Ismerteti  a  Takarékszövetkezet  ajánlatát.  Ajánlat  a  jegyzőkönyv 
melléklete. Nincsenek az ajánlatban olyan költségek, amikért az OTP jelenleg számol 
fel  költséget.  Pl.:  munkabérek  csoportos  utalása  a  lakossági  folyószámlákra, 
készpénzfelvételek  díja,  bankkártyával  való pénzfelvétel  díja.  Az új  számlavezetőnél 
nem kellene  feltétlenül  bankkártyát  készíttetni,  mivel  a  készpénzfelvételt  helyben,  a 
mátraballai kirendeltségnél meg lehet rendelni, s ezért nem számolnak fel külön díjat. 
Betétkönyvet sem kellene fenntartani, mint eddig. A betétkönyvnek is volt költsége, ami 
negyedévente 8.000.- Ft-ot tesz ki. 
A helyi adókat a lakosság sárga csekken fizeti meg. Az OTP ezek után jelentős mértékű 
jutalékot  számolt  fel,  ami  éves  szinten  közel  200.000.-Ft-jába  került  az 
Önkormányzatnak. A takarék viszont ajánl egy olyan megoldást, hogy a helybéliek a 
különböző adókat fehér csekken közvetlenül a helyi takarékban tudják befizetni és sárga 
csekket csak a nem helyben lakók kapnának. 
A  folyószámla-hitelkeretnek  és  a  munkabér-hitelkeretnek  a  takaréknál  nincs 
rendelkezésre tartási díja. Ez az OTP-nél 3 % volt. Ezek után az OTP 12,32 % mértékű 
kamatot számolt fel, ezzel szemben a takarék 11,34 % mértékű kamatot ajánlott, de még 
ebből is remélhetőleg kedvezményt fognak kapni.
Parád Önkormányzata 1 hónap alatt  le tudta bonyolítani az átállást,  de nekik viszont 
nem volt semmilyen hitelük 2010-ben.

Lajtosné Lécz Erzsébet: A Többcélú  Társulásnak is  a  Takarékszövetkezet  vezeti  a 
számláját, s a dolgozók, akiknek szintén a takaréknál van a számlájuk, már az utalás 
napján hozzájutnak a pénzükhöz.

Dudás  Róbert: Ha  a  számok  azt  mutatják,  hogy  ez  lényegesen  jobb  az 
Önkormányzatnak, akkor javasolja meglépni a váltást.
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Forgó János:  Javasolja, hogy  július 1.-vel mondják fel az OTP-nél a számlavezetést, 
hogy augusztus 1-vel át tudjanak menni a Takarékszövetkezethez.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

14/2012. (V. 22.) önkormányzati határozat

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  2012.  augusztus 01.-től 
kezdődően  az  Önkormányzat  számlavezető 
pénzintézete  a  Gyöngyös  –  Mátra  Takarék-
szövetkezet  Mátraballai  Kirendeltsége  (3200 
Gyöngyös, Magyar u. 1.) legyen az OTP Bank Nyrt. 
(3300 Eger, Hatvani kapu tér 7.) helyett.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és 
a  körjegyzőt,  hogy  az  OTP  Bank  Nyrt.  felé  a 
felmondást  a  közöttük  lévő  hatályos  szerződés 
értelmében legkésőbb 2012. június 30.-ig közöljék.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és 
a  körjegyzőt,  hogy  a  váltásból  adódó  feladatokat 
soron kívül, a fenti határidőre végezzék el.

       Határidő: 2012. augusztus 01.
       Felelős: körjegyző.

d/ Dr. Jakab Dorottya: Kérelem érkezett Mészáros László 2000. Szentendre, Tegez utca
39. szám alatti lakostól. Kérelem a jegyzőkönyvhöz csatolva! A kérelmező tulajdonában 
vannak a mátraballai 077/3 és 077/1 hrsz-ú ingatlanok. A község rendezési terve szerint 
a 077/1 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolása MKO2 (mezőgazdasági terület – korlátozott 
2). A 077/3 hrsz-ú ingatlan viszont a rendezési terv 2005. évi elfogadásakor valamilyen 
oknál fogva Ev (védelmi rendeltetésű erdőterület) besorolást kapott. Kérelmező szeretné 
e  két  ingatlant  összevonni  a  tényleges  használathoz,  illetve  a  tényleges  állapothoz 
igazodóan.
A kérelem vizsgálata és a tényállás tisztázása során az alábbiak kerültek megállapításra: 
Az  illetékes  Erdőfelügyelőség  10  éves  üzemtervében  a  077/3  hrsz-ú  terület  nem 
szerepelt  és  azóta  sem szerepel  mint  üzemtervezett  erdő.  Az  összes  körülötte  lévő 
terület  besorolása  Mko2.  A  terület  időjárási  körülményei,  valamint  a  domborzati 
viszonyok sem tették indokolttá az Ev-be való besorolást. Azon a területen soha nem 
létezett  erdő,  ráadásul  ez  egy  nagyon  vékony  kis  sáv.  Tehát  nyilvánvaló,  hogy  a 
rendezési  tervben  elírás  történt,  a  besorolás  2005-ben  egy  általános  sémát  követve 
történt  meg,  ami  nem igazodott  a  tényleges  állapothoz.  Fentiek  alapján  javasolja  a 
Képviselő-testületnek,  hogy  az  elírást  javítsa  ki  az  építési  törvény  9/A.  §-ában 
biztosított jogkörében eljárva.

Forgó János: Mészáros úr megkereste és elmondta, hogy a falu végében lévő kiskút 
vizét elvitte bevizsgáltatni és 10 % eltéréssel megegyezett a Szentkirályi ásványvízével. 
Megígérte, hogy ezt a kutat ki fogja tisztíttatni és kiépítetni.
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A  körjegyző  által  elmondottak  alapján  úgy  gondolja  nincs  akadálya  annak,  hogy 
támogassák kérelmét.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

15/2012. (V. 22.) önkormányzati határozat

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete a 29/2005. (X. 27.) határozattal jóváhagyott 
Településrendezési  Terv  Szerkezeti  tervében  az 
alábbi  kijavítást  végzi  az  épített  környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 9/A. § a) és b) pontjai alapján: 
A  Szerkezeti  Tervben  a  mátraballai  077/3  hrsz-ú 
ingatlan  „védelmi  rendeltetésű  erdőterület”  terület 
felhasználási  megjelölését  „erdősítésre  alkalmas 
mezőgazdasági terület” megjelölésre javítja.

    Határidő: Azonnal
    Felelős: Polgármester, Körjegyző.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő rendeletet alkotja:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2012.(V.23.) önkormányzati rendelete 

Mátraballa község kül- és belterületének szabályozási tervéről és helyi építési 
szabályzatáról szóló 7/2005. (X. 27.) rendelet módosítása

Mátraballa Község Önkormányzata Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/A. § b) pontja alapján „Mátraballa 
község kül- és belterületének szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 
7/2005. (X.27.) rendeletét az alábbiak szerint javítja ki:

1. §

A Beépítésre nem szánt területek Szabályozási Tervében a mátraballai 077/3 helyrajzi 
számú ingatlan övezeti  besorolását „Ev – védelmi rendeltetésű erdőterület” övezetről 
„Mko2 – korlátozott 2 mezőgazdasági terület” övezetre kijavítja. 
 

2. §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos, illetve a Szervezeti és Működési 
      Szabályzatban meghatározott módon a körjegyző gondoskodik.

           Forgó János sk.                                                     Dr. Jakab Dorottya sk.
            polgármester                                                                  körjegyző
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e/ Forgó János: A nagyberuházás 3. kifizetési kérelmének elbírálásánál 750 e Ft-os 
kiadást nem ismert el a NORDA, valamint az ÁFA 20 %-ról 25 %-ra történő emelés 
1.067 e Ft-os különbözetét sem akarják megtéríteni, melyre korábban ígéretet kaptak.

Dudás  Róbert: Horváth  László  országgyűlési  képviselő  úrnak  részletesen  javasolja 
leírni és orvoslást kérni a problémára.

Forgó János: Megpróbálják, de nem sok reményt fűz hozzá.
Pünkösdre való tekintettel most szombaton lesz a Hősök Napjára való megemlékezés 
szentmise  keretében  17  óra  30  perckor.  Kéri  a  képviselőket,  negyed  hatkor 
találkozzanak  a  Polgármesteri  Hivatalban.  Sajnos  most  nem tud  jelen  lenni,  így  az 
Alpolgármester asszony fogja a beszédet elmondani.

Dudás Róbert: Hogy zajlott le a „Minden gyermek lakjon jól” program, mert lakosok 
jelezték felé, hogy jelentkeztek a programra, de nem kaptak semmit. Mátraderecskén 
megvalósult-e?

Dr.  Jakab  Dorottya: A  programban  azok  vehettek  részt,  akik  rendszeres 
gyermekvédelmi  támogatásban  részesültek.  Mátraballán  12  ilyen  család  van,  akik 
kiértesítésre kerültek a programról. A 12-ből 2 család jelzett vissza, hogy részt kívánnak 
venni benne. A „Minden gyermek lakjon jól” alapítvány úgy nyilatkozott, vagy mind a 
12 család részt vesz,  vagy egy sem. Mivel  senkit  nem lehetett  kötelezni,  hogy részt 
vegyen benne, így Mátraballán nem valósult meg a program. 
Mátraderecskén  megvalósult,  vetőmagokat  és  napos  kacsákat  osztottak,  melynek 
legtöbbje elpusztult. A programot az igazgatónő indította el és bonyolította le. 

Lajtosné  Lécz  Erzsébet: Pétervásárán  a  rászorulókat  összeírták  és  mindenkinek 
jelentkeznie  kellett  a  programba.  Az  osztásnál  két  személy  nem  akarta  átvenni  a 
vetőmagot,  s  emiatt  majdnem mindenkinek vissza kellett  adni,  mert  vagy mindenki, 
vagy senki alapon működött a dolog. Nagyon nagy zavarodottság volt benne.

Dudás Róbert: A felszíni vízelvezetésnél van-e még hiánypótlási munka? Mert a Petőfi 
u.  31.  szám alól  jelezték  feléje,  hogy a kertjük végében volt  egy kis híd,  amit  nem 
állítottak helyre. Van-e még lehetőség a helyreállításra?

Forgó János:  3 éven belül garanciális bejárásnak kell lenni, melyre a nyáron sor fog 
kerülni. Jelezni fogja a problémát, de nem valószínű, hogy megcsinálják, mert csak egy 
kis rozoga fahíd volt ott.

Dudás Róbert: Az állam átveszi az iskolákat és a vagyonokat. Az óvoda és iskola egy 
intézményként  működik.  Nem  volna  szerencsésebb  szétválasztani  és  a  vagyont  az 
óvodához menekíteni?

Dr.  Jakab  Dorottya: Ha  a  költségvetési  év  közben  szétválasztják  az  intézményt 
szeptember 01.-től, akkor emiatt a többcélú társulástól kapott közoktatási normatívától 
elesne a két önkormányzat. Ez Mátraballának 1.430.000.- Ft, Mátraderecskének pedig 
1.270.000.-  Ft  bevételkiesést  jelentene,  s  ezt  egyik  önkormányzat  sem lenne  képes 
kigazdálkodni. Javasolja, egyenlőre várjanak, mert véleménye szerint az átvétel előtt 
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erre külön törvénynek kell születnie. A tanév közbeni intézmény-átszervezési tilalom 
nemcsak az önkormányzatokra, hanem magára az államra is vonatkozik. 

Dudás Róbert: Az intézmény vezetőjének mi a véleménye erről?

Dr. Jakab Dorottya: A mai napon reggel beszélt az igazgatónővel, ő is mindenképpen 
várni javasol.

Forgó  János: Javasolja,  hogy  folyamatosan  tartsák  napirenden  a  kérdést,   és 
kommunikálni a környező társult intézményekkel.

Dudás Róbert: Június 4.-én hétfőn nemzeti emléknap keretében Vona Gábor úr délután 
megemlékezést  tart  a  parkban  lévő  emlékműnél.  A  megemlékezésre  tisztelettel 
meghívja a képviselőket és az Önkormányzat dolgozóit.

Forgó  János:  Elmondja,  hogy  az  emlékműnél  -  beszédében  vállalta  gondozását  - 
kicseréltette a zászlót. 

Dudás Róbert: A gondozást  már  többször  is  szerette  volna megköszönni,  most  ezt 
megteszi.

Az ülésnek több napirendje nem volt, a Polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 
bezárja.  

K. m. f.

        Forgó   János                                                                        Dr. Jakab Dorottya
        polgármester                                                                                 körjegyző

Lajtosné Lécz Erzsébet
jkv. hit.

Dudás Róbert
jkv. hit.
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