
   JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-án 
17 órai kezdettel tartott ülésén.

Határozat száma Tárgy

14/2013. (IV. 23.) „Szilárd hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves 
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” című 
pályázaton történő részvétel

15/2013. (IV. 23.) Utcanevek megváltoztatására javaslat

16/2013. (IV. 23.) 8/2013. (III.29.) BM rendelettel meghirdetett pályázaton történő 
részvétel a Mátraballai Csodaszarvas Óvoda felújítására, valamint 
önerő biztosítása.

Rendelet száma Tárgy

3/2013. (IV. 23.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásokról,  valamint  a  szervezett  köztisztasági 
közszolgáltatás  kötelező  igénybevételéről  szóló  5/2009.  (V.28.) 
rendelet 3. számú mellékletének hatályon kívül helyezése



III.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23.-án
               17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal polgármesteri irodája.

Jelen vannak: Forgó János polgármester,
Lajtosné Lécz Erzsébet alpolgármester,
Dudás Róbert képviselő,
Dr. Jakab Dorottya jegyző,

Igazoltan maradt távol: Bíró Sándor és Forgó Zsolt képviselő.

Forgó János: Köszönti a képviselőket, és a jegyzőnőt. Megállapítja, hogy a képviselők közül 
3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

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

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

1./ „Szilárd hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves Megyei Regionális
     Hulladékgazdálkodási Társulás területén” című pályázaton történő részvétel

Előadó: Forgó János polgármester
Előterjesztés: csatolva.

Forgó János: Ez egy pályázati  lehetőség a Társulásnak a szilárd hulladékgazdálkodási 
rendszer  továbbfejlesztésére.  A  beruházásnak  köszönhetően  a  szelektíven  gyűjtött 
hulladék  értékesíthetővé  válna,  Egerben  hulladékudvar  és  válogatómű,  Hejőpapin 
válogatómű valósulhatna meg. Az önerőt a Társulás biztosítja.
Kéri a határozati javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 14/2013. (IV.23.) határozata

KEOP-1.1.1/B/10-11 Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése pályázati  

konstrukció keretében benyújtott 
„SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI  

RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE A HEVES 
MEGYEI REGIONÁLIS 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS 
TERÜLETÉN” 

című projekthez kapcsolódóan
Mátraballa  Községi  Önkormányzat 
Képviselőtestülete,  a  Heves  Megyei  Regionális 
Hulladékgazdálkodási  Társulás  által  benyújtott 
„SZILÁRDHULLADÉK  -  GAZDÁLKODÁSI 
RENDSZER  TOVÁBBFEJLESZTÉSE  A  HEVES 
MEGYEI  REGIONÁLIS  HULLADÉKGAZDÁL-
KODÁSI TÁRSULÁS TERÜLETÉN” című KEOP-
1.1.1/B/10-11  pályázathoz  kapcsolódóan  az  alábbi 
határozatot hozza:
A  „SZILÁRDHULLADÉK  -  GAZDÁLKODÁSI 
RENDSZER  TOVÁBBFEJLESZTÉSE  A  HEVES 
MEGYEI  REGIONÁLIS  HULLADÉKGAZDÁL-
KODÁSI TÁRSULÁS TERÜLETÉN” című projekt 
keretében  az  üzemeltetési  koncepció 
alátámasztásához  nyújtott  és  a  Megvalósíthatósági 
Tanulmányban  feltüntetett  adatok,  információk  a 
valóságnak  megfelelnek,  továbbá  a 
Megvalósíthatósági  Tanulmányban  bemutatott 
üzemeltetési  koncepciót,  díjpolitikát,  díjképzést, 
ismerjük  és  annak  betartását,  amennyiben  a  
hatályos  jogszabályok  ezt  lehetővé  teszik a 
támogatás visszafizetésének terhe mellett vállaljuk a 
projekt  befejezését  követő  minimum  öt  évig  az 
alábbi kikötésekkel:

1.) Mátraballa  Községi  Önkormányzat  a  jelen  projekt 
megvalósíthatósági tanulmányának 9 oldalas össze-
foglalója 4. oldalán megjelölt „Zöldhulladékok kom-
posztálása Eger területén kialakítandó komposztáló 
teleppel” és Zöldhulladékok komposztálása Hejőpa-
pi lerakó területén kialakítandó komposztáló telep-
pel”  megvalósítani  tervezett  beruházás-elemhez,  il-
letve  projektelemhez  kapcsolódóan  kijelenti,  hogy 
az  általa  korábban  KEOP-6.2.0/A/09-2010-0006. 
projekt azonosító számon „Komposztálás Mátrabal-
lán” elnevezéssel sikeresen megvalósított projektben 
vállalt 5 éves 
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fenntartási kötelezettség (amely 2017. április 24.-én 
fog  majd  lejárni)  miatt  a  fent  idézett  két  projekt-
elemben csak a fenntartási kötelezettség lejártát kö-
vetően vesz részt.  A KEOP-6.2.0/A/09-2010-0006. 
azonosító  számú  projektben  ugyanis  Mátraballa 
Községi Önkormányzat vállalta, hogy a község köz-
igazgatási területén képződő komposztált hulladékot 
nem  kerül  elszállításra,  a  komposzt  hasznosítása 
helyben fog történni.

2.) A jelen határozat 1.) pontja értelmében a Heves Me-
gyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás által 
KEOP-1.1.1/B/10-11.  számon  benyújtani  tervezett 
projektben  az  Önkormányzat  részt  kíván  venni  a 
komposztálással kapcsolatos projektelemek kivételé-
vel.

    Határidő: értelem szerint.
    Felelős: polgármester és jegyző.

2./ Utcanév-változással kapcsolatos javaslatok megtárgyalása
Előadó: Forgó János polgármester
Előterjesztés: csatolva.

Dudás Róbert: Az Erzsébet Királynét nagyon szép utcanévnek tart, ezért az Engels utca 
helyére javasolja a Hegy utca elnevezés mellé. A Cserkész utca és Haladás utca helyett a 
Zrínyi Miklós és Deák Ferenc neveket javasolja.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 
Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő- 
testületének 15/2013.   (IV. 23.)    határozata  

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  a  Marx,  Engels,  Kilián, 
Mező  Imre,  Sallai,  Ságvári,  Kun  Béla  és  Hámán 
Kató utcák neveit  megváltoztatja. A régi elnevezés 
helyett  a Képviselő-testület az alábbi két változatot 
fogadja  el,  melyekből  az  adott  utca  lakóinak 
többségi véleménye alapján dönt majd a Képviselő-
testület az új elnevezésről.
Marx utca  helyett:  Mátra utca  vagy Mátyás  király 
utca;
Engels  utca  helyett:  Hegy  utca  vagy  Erzsébet 
királyné utca;
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Kilián utca helyett:  Rózsavölgy utca vagy Kiserdő 
utca;
Mező  Imre  utca  helyett:  Sport  utca  vagy  Móricz 
Zsigmond utca;
Sallai  utca helyett:  Tőszög utca vagy Arany János 
utca;
Ságvári  utca  helyett:  Paphegy utca  vagy Gárdonyi 
Géza utca;
Kun Béla utca helyett:  Diákhegy utca vagy Zrínyi 
Miklós utca;
Hámán  Kató  utca  helyett:  Vasút  utca  vagy  Deák 
Ferenc utca.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az adott 
utcák  lakóit  tájékoztassa  az  utcanevek 
megváltoztatásának  szükségességéről  és 
véleményüket  kérje  ki  úgy,  hogy  a  Képviselő-
testület soron következő ülésén már dönthessen az új 
elnevezésekről.

      Felelős: jegyző.
      Határidő: értelem szerint. 

3./ Egyebek

     a/ Forgó János: Az  Önkormányzat  óvodájának  felújítására  nagyon jó  BM-es pályáza-
ti lehetőség van. Közbeszerzés köteles a tervezett felújítás és jó feltételekkel, 90 %-os 
támogatási aránnyal  tudnának pályázni. Az óvodán régóta nem volt felújítás,  a tervezői 
költségbecslés alapján a közbeszerzési  szakértő és a műszaki ellenőrzés költségeivel 
együtt  28.721 eFt-ból  ki  lehetne  cseréltetni  a  nyílászárókat,  a  tetőt,  az  épület  külső 
szigetelése  megtörténne,  a  belső  elektromos  vezetékcsere,  a  két  csoportszoba 
parkettacseréje is megvalósulna.  A pályázat beadási határideje: május 2. Az önerő 10 
%, melyet az Önkormányzatnak kellene biztosítani.

Dudás  Róbert: Maximálisan  egyetért  a  javaslattal,  de  az  önerőt  miből  tudják 
biztosítani?

Forgó János: Véleménye szerint ezt nem szabad elszalasztaniuk, még akkor sem, ha az 
önerőre hitelt kell felvenniük.

Dr.  Jakab  Dorottya: Ezeknél  a  pályázatoknál  az  a  tapasztalat,  hogy  mire 
hozzákezdenének a  felújítási  munkákhoz,  már  jön  az  őszies,  télies  rossz  időjárás,  s 
emiatt  csak  a  következő  tavasszal  kezdenének  bele  a  felújításba.  A  támogatás 
felhasználásának végső határideje 2014. június 30. Ha nyerne a pályázat, akkor az önerő 
feltehetően már a 2014-es költségvetési évet terhelné.

Forgó János: A felújítást mindenképpen akkor kell csináltatni, amikor a gyerekeknek 
nyári szünet lesz.
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Lajtosné Lécz Erzsébet: Tudomása  szerint  ezt  a  pályázatot  már sok önkormányzat 
beadta, javasolja benyújtani.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének 16/2013. (IV.23.) határozata

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  úgy dönt,  hogy az  „egyes  önkormányzati 
feladatokhoz  kapcsolódó  fejlesztési  támogatás 
igénybevételének  részletes  szabályairól”  8/2013. 
(III.29.)  BM  rendelet  pályázatot  nyújt  be  a 
fenntartásában és működtetésében lévő Mátraballai 
Csodaszarvas  Óvoda  felújítására  (nyílászárók 
cseréje,  külső  szigetelés,  külső  festés,  teljes 
tetőcsere,  belső elektromos hálózat teljes felújítása, 
belső  festés,  2  csoportszoba  parkettájának  teljes 
cseréje). 
A  beruházás  összköltsége  bruttó  28.721.083.-  Ft, 
azaz  bruttó  Huszonnyolcmillió-hétszázhuszonegy-
ezer-nyolcvanhárom  00/100  forint,  melyből  az 
igényelt  támogatás  összege  22.976.866.-  Ft,  azaz 
Huszonkettőmillió-kilencszázhetvenhatezer-nyolc-
százhatvanhat 00/100 forint. 
A  szükséges  önerő  5.744.217.-  Ft,  azaz  Ötmillió-
hétszáznegyvennégyezer-kettőszáztizenhét  00/100 
forint, mely önerőt a Képviselő-testület a 2013. évi 
költségvetésében biztosítja.  
A  Képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert  és  a 
jegyzőt,  hogy  a  jelen  döntésnek  megfelelően  a 
pályázat  elkészítéséről  és  határidőben  történő 
benyújtásáról gondoskodjanak.  

    Felelős: polgármester és jegyző.
    Határidő a beadásra: 2013. május 02.

b/ Dr. Jakab Dorottya: Az Önkormányzat tavaly decemberben rendelettel megállapította 
a  2013.  évre  vonatkozó  szemétszállítási  díjakat.  Akkor  a  PEVIK  Kft.  díjemelési 
javaslatát  a 4,2 %-os emelési  korlátnak megfelelően adta  meg a jogszabályi  keretek 
között. Azonban a Heves Megyei Kormányhivataltól érkezett törvényességi észrevétel 
(jegyzőkönyvhöz csatolva), kéri, hogy az 5/2009. (V.28.) rendelet 3. számú mellékletét, 
melyben a díjak szerepelnek, helyezze a Képviselő-testület hatályon kívül. 



- 37 -

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő rendeletet alkotja:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2013. (IV.24.) rendelete

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló 5/2009. (V.28.) rendelet 3. számú mellékletének hatályon 

kívül helyezése

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  hulladékról  szóló 2012. évi 
CLXXXV.  törvény  108.§-a  alapján  „A  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos 
hulladékkezelési  helyi  közszolgáltatásokról,  valamint  a  szervezett  köztisztasági 
közszolgáltatás  kötelező  igénybevételéről  szóló  5/2009.  (V.28.)  rendeletét 
(továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Képviselő-testület a Rendelet 3. számú mellékletét hatályon kívül helyezi.

2. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
         (2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos, illetve a Szervezeti és Működési 

      Szabályzatban meghatározott módon a jegyző gondoskodik.

          Forgó János sk.                                 Dr. Jakab Dorottya sk.
          polgármester                               jegyző
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Az ülésnek több napirendje nem volt, a Polgármester azt bezárta.

K. m. f.

        Forgó   János                                                                                  Dr. Jakab Dorottya
        polgármester                                                                                            jegyző

Lajtosné Lécz Erzsébet
jkv. hit.

Dudás Róbert
jkv. hit.
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