
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 25.-én
16 óra 30 perc kezdettel tartott ülésén.

Határozat száma Tárgya

10/2015. (IV.25.) Mátraballa Községi Önkormányzat Gazdasági Programjának
elfogadása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 116. *-a alapján

11/2015. (P1.25.) Belső ellenőrzési feladat ellátásával kapcsolatos döntés

12/2015. (IV.25.) Az Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló 2003. évi
CXXV. törvény 31. * (4) bekezdése alapj án: felülvizsgálat szükséges

13/2015. (IV.25.) A Mátraballai Általános Iskola működtetésével kapcsolatos döntés
(nem veszi vissza működtetésre az Önkormányzat)

14/2015. (IV.25.) Az Iskola u. 7. számról az Iskola u. 5. számra történő szolgalmi jog
átjegyzésével és a kerítés áthelyezésével kapcsolatos

Rendelet száma Tárgya

5/2015. (P1.26.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása törvényességi
észrevétel alapján

6/2015. (IV.26.) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló
2/2015. (11.14.) önkormányzati rendelet módosítása



Jegyzőkönyv

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 25.-én
16 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal polgármesteri irodája.

Jelen vannak: Dudás Róbert polgármester,
Bíró Sándor alpolgármester
Hajdu Péter képviselő,
Lajtosné Lécz Erzsébet képviselő,
Répás Roland képviselő

Dr. Jakab Dorottya jegyző

Dudás Róbert:
Szeretettel és tisztelettel köszönti a képviselőket, alpolgármester urat és kollégáit.
Megállapítja, hogy a képviselők közül S fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnekjavasolja Hajdu Péter és Répás Roland képviselőket.

Dudás Róbert polgármester indítványára a Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen
szavazattal jegyzőkönyv-hitelesítőnek Hajdu Péter és Répás Roland képviselőket
kijelölte.

Dudás Róbert:
Javaslatot teszek az ülés napirendjére: javasolja, hogy a meghívóban kiküldött napirendeket
az ott szereplő sorrendben tárgyalják meg.

A Képviselő-testület e2vhan2úla2 — 5 i2en - szavazattal elfo~adja az ülés napirendi
pontjait az alábbiak szerint:
1.! Mátraballa Községi Onkormányzat Gazdasági Programjának (2014-2019.)
elfogadása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
116. ~ - a alapján.
Előterjesztő: polgármester.
2.1 Belső ellenőrzési feladat ellátásával kapcsolatos kérdések megtárgyalása, a
szükségessé váló döntések meghozatala
Előterjesztő: polgármester és jegyző.
3.! Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása törvényességi észrevétel alapján
Előterjesztő: polgármester és jegyző.
4.! A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (11.14.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előteriesztő: polgármester és jegyző.
5.1 Az Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. ~ (4) bekezdése
alapján
Előterjesztő: polgármester és jegyző.
A 2013-ban elfogadott esélyegyenlőségi terv e-mail-ben kerül kiküldésre.
6./ A Mátraballai Altalános Iskola működtetési kérdésének megtárgyalása a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. ~ (4) és (4a) bekezdései alapján



Előterjesztő: polgármester és jegyző.
7.! Az Iskola ii. 7. számról az Iskola ii. 5. számra történő szolgalmi jog átjegyzésével
kapcsolatos döntés meghozatala
Előterjesztő: polgármester és jegyző.
8.! Egyebek

Napirend:

1.! Mátraballa Községi Önkormányzat Gazdasági Programjának (2014-2019.)
elfogadása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

116. ~ - a alapján.
Előterjesztő: polgármester.

Dudás Róbert:
Az előterjesztés és a gazdasági program tervezete e-mailben is kiküldésre került valamennyi
képviselő részére. A hatályos önkormányzati törvény alapján az alakuló üléstől számított 6
hónapon belül a meglévő gazdasági programot felül kell vizsgálni és szükség esetén
módosítani kell, illetve el kell fogadni az Új gazdasági programot. Ez törvényi kötelező
feladata a Képviselő-testületnek. Az utolsó melléklet az előzetesen elkészített és kidolgozott
projektötleteket tartalmazza aszerint, hogy hova lehet majd a pályázatot benyÚjtani (TOP —

megyei fejlesztési tervre, LEADER, egyéb uniós források). Azon projektötletek szerepelnek
ebben, amelyeket együtt előzetesen megbeszéltünk.

Dr. Jakab Dorottya:
A teljes anyag e-mailben is kiküldésre került.

Bíró Sándor:
Ami a távlatot illeti, azt is megnézte. Fontos lenne a 2. pontban a befolyásoló tényezők: a
lakosság összetétele ás a falu adottságai. A település lakossági összetételénél kérdés, hogy
mire tudunk alapozni, hogy milyen a végzettség, amelyet lehetne helyben foglalkoztatással
hasznosítani, Így a fiatal helyben maradna, nem menne el más településre dolgozni, s nem is
költözne cl máshová. Olyan ipart, üzemet hozzunk a településre, amire meg is van a
megfelelő végzettségű személy helyben.

Dudás Róbert:
A megfogalmazás, hogy igényei, talán nem szerencsés. Elsődlegesen a kormányzat
gazclaságpolitikája a meghatározó.

Bíró Sándor:
Az igényeit szót javaslom, hogy vegyük ki.

Dudás Róbert:
Javaslom én is, hogy vegyük ki ezt a szót. A mindenkori gazdaságpolitikához kell
alkalmazkodnunk. A település adottságainál próbáltunk a realitás talaján maradni. Ami a
lakosság összetételét illeti: fog készülni egy olyan kimutatás, hogy a jövőben milyen kitörési
pontokat látunk a jelenlegi és a majdan idetelepülő vállalkozások terén. De a jelenlegi
vállalkozásokra kell koncentrálni. Ez a programunk továbbításra kerül a külföldi befektetők
részére is. A program összeállításánál a település adottságait figyelembe vettük. Utólag majd
készíttetünk egy SWOT analízist a program mellé, s majd azt is kiküldjük a képviselőknek.
Egyéb kérdés van-e a napirendet illetően?



Bíró Sándor:
Nevesítsük a bicikliút mellett a turistautat is.

Répás Roland:
Benne van mindkettő a gazdasági programban.

Dudás Róbert:
Akkor összefoglalja a javasolt változtatásokat: a 2. oldalon az utolsó előtti bekezdés kerüljön
kivételre. A bicikliút mellett a turistaút kialakítása viszont benne van a gazdasági programban,
Így azt már még egyszer nem szükséges belevenni. Illetve az elfogadás után készüljön egy
SWOT analízis a gazdasági program tartalmát illetően.

Kérdés, hozzászólás nines.

A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 0 nem szavazat és O tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:

Mátraballa Közsé&i Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2015. (IV.25.) határozata
1.) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011-2014. évekre vonatkozó
önkormányzati gazdasági programját felülvizsgálta.
2.) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. ~-a alapján a 2014-2019. évekre
szóló önkormányzati gazdasági programját az előterjesztéshez képest az alábbiakkal hagyja
jóvá: a 2. oldalon az utolsó előtti bekezdés kerüljön kivételre, illetve az elfogadás után
készüljön egy SWOT analízis a gazdasági program tartalmát illetően.
Felelős: polgármester.
Határidő: értelem szerint.

2./ Belső ellenőrzési feladat ellátásával kapcsolatos kérdések megtárgyalása, a
szükségessé váló döntések meghozatala

Előterjesztő: polgármester és jegyző.

Dudás Róbert:
Ehhez a témához kapcsolódóan a következőket kell tudni: ez év elején a Többcélú Társulás
Társulási Tanácsának ülésén a 2015. évi költségvetés elfogadásakor költségcsökkentő
tényezőket fogadtunk el, ezek között az egyik a belső ellenőrzés. 2 fő belső ellenőrről volt sz,
illetve van szó: az egyik gyesen volt, a másik dolgozott. A dolgozó embertől megváltunk,
végkielégítést kapott. A másik jövő ősszel jön vissza dolgozni. A lényeg, hogy ezt a feladatot
az államháztartási törvény értelmében folyamatosan cl kell látni. A Többcélú Társulás
keretein belül ez a feladatellátás jelenleg szünetel, ami nem minősül az államháztartási
törvény szerinti folyamatos feladatellátásának. A mai napon beszélt a Heves Megyei
Kormányhivatal Törvényességi Főosztályának vezetőjével, Dr. Ungvári Tamással, aki
ugyanezeket elmondta.
Recsk Nagyközség Onkormányzata kezdeményezte egy belső ellenőrzési társulás létrehozását
16 taggal. Az elküldött belső ellenőr, mint EV adott árajánlatot. A többcélú felé 147 ezer lett
volna a fizetendő. Az EV ajánlata még a többcélúnál is olcsóbb, s a recski társulás sem biztos,
hogy létrejön. A recski belső ellenőri társulás létrejött attól függ, hogy hány önkormányzat
akar ebben részt venni. Június 01 .-től működne. 1 hónap, a május hónap maradna ki a



feladateflátásban, s ez a Koni~ányhivatal szerint csekély súlyú probléma, de június 01 .-től
mindenképpen lépni kel valamerre.
Javaslom, hogy a következő döntést hozzuk: nyilatkozzunk, hogy el akarjuk látni a belső
ellenőri feladatot a recski társulásban’ Igy védve vagyunk. Erről beszélünk még. Jövő szerdán
a Kormányhivatal részéről bővebb tájékoztatást fogok kapni, s májusban is fogunk még
ülésezni. A többcélú társulást érintő más kérdések miatt is.
Jelezzük Recsk Nagyközség Onkoniiányzata felé, hogy részt kívánunk venni a recski belső
ellenőri társulásban. Ez csak szándéknyilatkozat legyen. A végleges döntést még
meghozhatjuk májusban.

Lajtosné Lécz Erzsébet:
A végkielégítéséből 6 embert tudnák fizetni. Csatlakozzunk Recsk felé. Nekem etikátlan ez az
egész.

Dudás Róbert:
Javaslom, hogy a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében Recskről és
Pétervásáráról is kell kérni árajánlatot. Legyen felvéve a kapcsolat mindkét irányba.

Répás Roland:
Amelyik olcsóbb, az legyen.

Bíró Sándor:
Fontos a folyamatosság.

Lajtosné Lécz Erzsébet:
Ha a recski belső ellenőri társulás nem jönne létre, akkor maradjunka Pétervásárai Többcélú
Társulásban erre a feladatra.

Dudás Róbert:
A pétervásárai polgármester azt mondta, hogy ők megbízási szerződéssel fogják ellátni ezt a
kötelező feladatot egy adott feladatra.

Dr. Jakab Dorottya:
Az előtte szólók javaslatai alapján összefoglalva a következő javaslatot kéri a Képviselő
testület által elfogadni: csatlakozzunk a Recski Belső Ellenőri Társuláshoz. Amennyiben ez a
társulás mégsem alakulna meg valamely ok miatt, akkor lnczédy Krisztina egyéni
vállalkozóval, az ő árajánlatát elfogadva, kössünk megbízási, illetve feladatellátási szerződést
2014. december 31.-ig terjedő határozott időre. Eddig remélhetőleg az is el fog dőlni, hogy mi
lesz a többcélú keretein belül történő belső ellenőri feladatellátással.

Dudás Róbert:
Egyetért a jegyző javaslatával. Igy a törvényességnek is eleget teszünk.

Kérdés, hozzászólás nines.

A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, O nem szavazat és O tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:



Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2015. (IV.25j határozata
Mátrabafla Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőrzési kötelező feladatellátás
kapcsán az alábbi döntéseket hozza:

1.) A belső ellenőrzési feladatot 2015. június 01.-től a recski belső ellenőrzési társuláson
keresztül kívánja ellátni.

2.) Amennyiben a recski belső ellenőrzési társulás 2015. május 31.-ig nem jönne létre
valamely ok miatt, arra az esetre Inczédy Kriszrina egyéni vállalkozó árajánlatát elfogadva
vele megbízási, illetve feladatellátási szerződést köt 2015. december 31.-ig terjedő
határozott időre.

Felelős: polgármester.
Határidő: értelem szerint.

3./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása törvényességi észrevétel alapján
Előterjesztő: polgármester és jegyző.

Dr. Jakab Dorottya:
Törvényességi észrevétel érkezett az Onkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatára, a
törvényi szöveghez kell igazítani, apróbb pontosításokat kell tenni. Előterjesztésként a
törvényességi észrevétel és a módosító rendelet-tervezet kiküldésre került.

Dudás Róbert:
Van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása? Amennyiben nines, kéri a szavazást.

Kérdés, hozzászólás nines.

A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, O nem szavazat és 0 tartózkodás
meHett az alábbi rendeletet alkotja:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/20 15. (IV.26.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabálvzatáról szóló
9/2014. (XI.273 önkormányzati rendelet módosítása

Mátraballa Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. ~ (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.27.)
önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. * A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/20 14. (XI.27.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 20. *-a és 78. *-a hatályát veszti.

2. ~ A Rendelet 42. ~ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„42. ~ (1) Amennyiben a képviselő az Mötv. 49. ~ (1) bekezdésében meghatározott, a
személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztja, a képviselő-testület
a képviselő tiszteletdíját, illetve természetbeni juttatását 6 hónapra 25 %-kal csökkenti.”

3. * A Rendelet ‘77. ~ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:



„77. * (2) A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve a jegyző tartós akadályoztatása esetén —

legfeljebb 6 hónap időtartamra — a polgármester a képesítési és alkalmazási feltételeknek
megfelelő hivatali köztisztviselőt nevez ki a jegyzői feladatok ellátására. A kinevezés az Új
jegyző kinevezéséig tart.”

4. ~ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mátraballa, 2015. április 25.

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

4.! A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló
2/2015. (11.14.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester és jegyző.

Dudás Róbert:
Ennek a módosításnak több célja van: a helyi rendeletben 2015. április 01.-töl már nem lehet
előírni az FHT folyósításának a feltételeként a lakókörnyezet rendezettségének biztosítását.
Az erre vonatkozó törvényi felhatalmazást már hatályon kívül is helyezték. A módosítás
másik oka, hogy a szociális étkeztetésnél előírásra került a szakorvosi igazolás megléte és az
éves felülvizsgálat azoknál az étkezőknél, akik nem életkoruk (62. életév betöltése), hanem
egészségi állapotuk miatt kapták az ebédet. A régi szabályozás szerint náluk elég volt a
háziorvosi igazolás és felülvizsgálat sem kellett évente. Azonban ez az 5 fő, akiről szó van,
elég elesettek, sok más problémájuk is van az egészséügyi problémájuk mellett, a szakorvosi
igazolás beszerzése nehézkes lenne számukra. Igy fentiek alapján javasolja a módosító
rendelet elfogadását, s ezzel visszaállna a régi szabályozás a szociális étkeztetésben.

Bíró Sándor:
Az ebbe a körbe tartozók életerősek, főzhetnének.

Dudás Róbert:
Eddig is járt neki az ebéd. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását, álljon vissza régi
szabályozás, a ballai szabályozás nem szükséges, hogy olyan szigorú legyen, mint a
derecskei.

Hajdú Péter:
Van elég más baja is ennek a körnek, álljon vissza a régi szabályozás a szociális étkeztetés
vonatkozásában.

Répás Roland:
Egyetért Hajdu Péter képviselő véleményével.

Dr. Jakab Dorottya:
Az előterjesztést mindenki megkapta. A módosító rendelet-tervezetet a törvényi előírásoknak
megfelelően készítették el, kéri az elfogadását.



Kérdés, hozzászólás nines.

A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, O nem szavazat és O tartózkodás
mellett az alábbi rendeletet alkotja:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015. (IV.26.) önkormányzati rendelete

a települési támo2atásról és az ewvéb szociális ellátásokról szóló
2/2015. p1.143 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) és
g) pontjaiban, a 134/E. *-ban, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 18. ~ (2) bekezdésében, a 131. * (1) bekezdésében, továbbá Magyarország
helyi önkonTiányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 13. ~ (1) bekezdésének 8a.
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a)
pontjában és (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, 24. * (10), (11), (12), (14) és (15)
bekezdései és a 3. számú melléklet hatályát veszti.

2. ~ A Rendelet 24. ~ (1) bekezdésének e) pontjában a „szakorvos” szövegrész helyébe
„háziorvos” szövegrész lép.

3. ~ A Rendelet 24. * (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„24. * (9) A szociális étkeztetésre való jogosultságokat felülvizsgálni nem szükséges.”

4. ~ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mátraballa, 2015. április 25.

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



5.! Az Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló
2003. évi CXXV. törvény 31. ~ (4) bekezdése alapján

Előterjesztő: polgármester és jegyző.
A 2013-ban elfogadott esélyegyenlőségi terv terjedelmi okok miatt

e-mail-ben kerül kiküldésre.

Dudás Róbert:
Elég részletes az anyag. Ha jól értelmezi, akkor ezt két évente kell áttekinteni és dönteni a
felülvizsgálatról. Mikor lett elfogadva a terv?

Dr. Jakab Dorottva:
2013. június 24.-én megtartott ülésen fogadta el a Képviselő-testület.

Dudás Róbert:
Akkor azt javasolja, mivel még időben vagyunk, hogy mindenki részletesen nézze át, tegye
meg javaslatait a következő ülésre, most ebben ne döntsenek. Vannak olyan részek benne,
amelyek sablon szövegek, de Mátraballára nem igazán jellemzőek. Ezeket kellene kivenni,
hogy tényleg Mátraballáról szóljon a terv.

Dr. Jakab Dorottva:
Ráér a Képviselő-testület ebben határozni a májusi ülésen is. Van akkor olyan napirend, amit
május 31.-ig meg kell tárgyalni, illetve el kell fogadni. Viszont a munkaterv szerint júniusban
már nines ülés tervezve, ezért májusban mindenképpen határozni kell erről. Legközelebb csak
szeptemberre van tervezve ülés.

Biró Sándor:
Végig elolvastam a jelenleg hatályos esélyegyenlőségi programot. 2014-re nines adat benne.
Ha nines kisebbség egy adott településen, akkor 5 oldalon nem kellene taglalni az ezzel
kapcsolatos dolgokat. Nincs mély-szegénység nálunk, nem kellene 3 oldalon ezt a témakört
taglalni.

Dudás Róbert:
Egyetért azzal, hogy jobban Mátraballára kell szabni, róla kell, hogy szóljon a REP.

Bíró Sándor:
Módosítsuk a közlekedési kapcsolatokra vonatkozó részt, tegyük bele Salgótarjánt, mert oda
senki nemjár. A 23. és 24. oldal környékén van ez.

Dudás Róbert:
Javaslom, bogy a ezt most vegyük le napirendről, alaposabban nézze át mindenki, az
észrevételeket juttassák el ajegyzőnőnek és szabjuk Mátraballára a HEP-et.

Dr. Jakab Dorottya:
Kéri, hogy mindenki nézze át részletesen, s az észrevételeket juttassa el a hivatalba.

Dudás Róbert:
Szavazzunk arról, hogy most vegyük le napirendről, s mindenki jelezzen a jegyzőnő felé.
Mikor lett elfogadva először a REP?



Dr. Jakab Dorottya:
2013. június 24.-i ülésen lett elfogadva a HEP. Addig, amíg ettől az időponttól a két év eltelik,
fogunk ülésezni, tehát kb. két hónap van a terv alapos átnézésére ás átdolgozására. Ezért
készítettek A és B változatú határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nines.

A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 0 nem szavazat és O tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2015. (IV.25.) határozata
1.) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 29/2013. (VI.24.) határozatával
elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot, az abban foglalt helyzetet, illetve annak
időarányos megvalósulását az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló 2003. évi
CXXV. törvény (a továbbiakban: esélyegyenlőségi törvény) 31. ~ (4) bekezdése alapján
áttekintette ás megállapítja, hogy alapos ás részletes áttekintése, továbbá felülvizsgálata
szükséges. ..

2.) Mátraballa Községi Onkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Helyi
Esélyegyenlőségi Programon, az abban foglalt helyzetelemzésen ás intézkedési terven
módosítani szükséges.
3.) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az esélyegyenlőségi törvény 31.
(5) bekezdése alapján felhatalmazza a jegyzőt, mint települési önkonnányzati köztisztviselőt,
hogy ajelen képviselő-testületi döntés alapján a részletes felülvizsgálatról gondoskodjon.
Határidő: 2015. június 23.
Felelős: jegyző.

6./ A Mátraballai Általános Iskola működtetési kérdésének megtárgyalása
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

76. ~ (4) és (4a) bekezdései alapján
Előterjesztő: polgármester és jegyző.

Dudás Róbert:
Az a véleménye, hogy nem megfelelő ez a rendszer. 2012. őszén nem jó szájízzel hozta meg
az akkori Képviselő-testület azt a döntést, hogy az iskolát működtetésre az Allamnak átadja.
En azt mondom, hogy az Onkormányzat jobb gazdája volt az iskoláknak, de sajnos nem
tudjuk felvállalni, hogy visszavegyük müködtetésre és személyesen mi üzemeltessük a
mátraballai alsó-tagozatos általános iskolát.
Tervezik, hogy az óvodákat is átveszi az állam. Legvalószínűbb időpont a 2016. január 01.-i
dátum. De ennél konkrétabbat, közelebbi információt nem ismer senki.
Önkormányzati működtetésben a mindennapi ügyintézés sokkal könnyebb lenne, így azonban
lényegesen körülményesebb a mindennapi működés.

Bíró Sándor:
Nehézkesebb Egerből vagy Budapestről működtetni az iskolánkat.

Dudás Róbert:
Javaslom, hogy maradjon állami fenntartásban és működtetésben az iskola.



Kérdés, hozzászólás nines.

A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, O nem szavazat és O tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:

Mátraballa Közsé~i Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2015. aV.25.) határozata
Mátraballa Községi Onkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011 évi CXC. törvény 76. * (4) bekezdése alapján arról nyilatkozik, illetve Úgy dönt, hogy a
Mátraballai Altalános Iskola müködtetésével kapcsolatos működtetői feladatokat 2015.
szeptember 01 .-től nem vállalja.
Határidő: illetékes tankerület értesítésére 2015. május 31.-ig.
Felelős: jegyző.

7.! Az Iskola u. 7. számról az Iskola u. 5. számra történő
szolgalmi jog átjegyzésével kapcsolatos döntés meghozatala

Előterjesztő: polgármester és jegyző.

Dudás Róbert: ..

2006-ben megvette az Onkormányzat a hivatal épülete mögötti vékony sávot. A vázrajz
csatolva van a jegyzőkönyvhöz, melyen piros színnel került jelzésre ez a terület, amit 2006-
ban megvettük. Ismerteti a 2006-os adásvételi szerződés részleteit, melyet a jelen
jegyzőkönyvhöz szintén csatolnak. Több dolgot vállalt az Onkormányzat: gondoskodik a
vízóra áthelyezéséről az Iskola u. 7. szám alól az iskola u. 9. szám alá. Ez megvalósult.
Vállalásra került, hogy az Iskola u. 7. és Iskola u. 5.közös határvonalán kerítést épít’ Ez
megvalósult. Vállalás volt továbbá, hogy az Iskola u. 7. szám alatti ingatlant terhelő
szolgalmi, illetve átjárási jogot (amely az Iskola u. 9. szám javára van jelenleg bejegyezve)
átjegyezteti az Önkormányzat a megvásárolt vékony sáv területére. Ez nem történt meg a mai
napig.
Az átjegyzéshez szükséges szolgalmi jogi vázrajz elkészült, a véglegesítés céljából az
elkészítésével megbízott cég záradékolásra beadta a földhivatalba. Amint ez megvan, kiküldik
nekünk a vázrajzot, amit egy megállapodással együtt mindhárom ingatlan tulajdonosának alá
kell írnia. Minden eddigi költség már kb. 150-200 e Ft-ra rúg. Tehát jóval több pénzébe került
az már eddig is az Onkormányzatnak, mint amennyi az adásvételi szerződésben szereplő
100.000.- Ft-os vételár.
Nem valósult meg az Onkontányzat által vállaltakból: a hátsó ingatan kapujának áthelyezése
az oldalsó telekhatárra. Erről annak idején szóbeli megállapodás született állítólag a hátsó
ingatlan tulajdonosával, hogy a kapu áthelyezésének költségét az Onkormányzat állja.
Javaslatom a következő: adjuk, illetve biztosítjuk a munkaerőt, de a kapu áthelyezésének
költségét nem tudja átvállalni az Onkormányzat. Eddig is már túl sokba került ez az
Onkormányzatnak. A hátsó ingatlan tulajdonosai egy új, elhúzható kaput szeretnének, még az
a szükséges anyagvásárlásokat is az Onkormányzattól várják. De ez kb. 100.000.- Ft-os
költséget jelentene. Pádár Szabolcs apósáé a hátsó ház.
Javaslom, hogy a következőről határozzunk ezzel a témával kapcsolatban: a jelenlegi kaput
rakjuk át, a munkaerőt biztosítjuk hozzá, azonban az anyagvásárlást nem biztosítjuk.



Kérdés, hozzászólás nines.

A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, O nem szavazat és 0 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:

Mátraballa Közsé~i Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2015. QV.25j határozata
Mátraballa Községi Onkormányzat Képviselő-testülete az Iskola u. 7. szám alatti ingatlanxól az
Iskola u. 5. számra történő szolgahni jog átjegyzés kapcsán az alábbi döntést hozza:
A hivatal épülete mögött vékony sávon az Önkormányzat határozatlan időre biztosítja az átjárást
az Iskola u. 9. szám alatti ingatan megközelítése céljából.
Ennek érdekében a jelenleg az Iskola u. 7. és Iskola u. 9. szám alatti ingatlanok közös
határvonalán álló kaput kész áthelyeztetni akként, hogy a munkálatok elvégzéséhez a munkaerőt
biztosítja, azonban a kapu Iskola u. 5. és Iskola u. 9. közös határvonalára történő áthelyezéséhez
szükséges anyag- és eszközvásárlásokat nem vállalja, azt az Iskola u. 9. szám alatti ingatlan
tulajdonosainak kell biztosítania.

8./ Egyebek

Dudás Róbert:
Két dolgot szeretne elmondani: utcanévtáblákat kell kicserélni, mivel pár helyen még a régi
utcanévvel szereplő tábla van kint. Pl. Kilián út van egy helyen.
Kéri, hogy a hivatal intézkedjen arról, hogy a két utcára vonatkozó sebességkorlátozás tábla ki
legyen helyezve annak a rendeletnek megfelelően, amit elfogadott az előző testület még
tavaly szeptemberben.

Dr. Jakab Dorottva:
Utána fog nézni ennek a rendeletnek, mivel ez a rendelet a szülési szabadsága alatt született és
gondoskodni fognak a tábla kihelyeztetéséről.

Répás Roland:
A tábla sajnos sok esetben nem visszatartó erő.

Dudás Róbert:
A fekvőrendőr sem a legjobb megoldás.

Lajtosné Lécz Erzsébet:
Régen voltak nagy közlekedési tükrök a szűk és veszélyesen helyeken, főleg a központban.

Bíró Sándor:
Répás Roand képviselő társától kérdezi, hogy a gyalogút bejárása hol tart.

Répás Roland:
Már lemásolta a térképről az útvonalat. Az Ivádról induló szénégető felé vezető út felől
többfelé el lehet menni. 3 alternatíva van: egy vezet a Kanázsvár felé, de ezt elvetettük.
Bodonyt és Parádot kellene bevonni. De ezek az utak nem igazán szép helyen mennek.



Ballát Ballavölggyel kellene összekötni: Mária kép, Bacsó emlékmű, onnan egy erdészeti út,
ami Sasvárt köti össze Szuhával Parádsasvár felé. A bodonyi tavat is meg lehetne közelíteni’
A turista útvonalat ki lehetne Szépen takarítani. A tervezett útvonal szép részen vezet.
1-2 ballai asszony rendbe tette a Mária kép környékét. Egy kis esőtől védő fedett részt lehetne
ott csinálni. Ezt az emlékművet 1880-ban csinálták. Egyházi létesítmény ez, bár
magánterületen van. Nagyboldogasszony ünnepkor oda menet szokott kimenni. A szobrot is
ki szokták vinni, voltam velük párszor. Kocsival is meg lehet közelíteni.
A Balcsó emlékműnél van egy forrás is, de az most el van apadva, mivel a forrás magasan van
és régóta nem esett az eső.
Jó lenne egy erdészeti térkép, ha rendelkezésünkre állna.

Lajtosné Lécz Erzsébet:
Megkérdezi az erdész és vadász ismerőseit, hogy van-e nekik ilyen térkép.

Répás Roland:
Kladiva Tamás a fiirdői erdészetnél dolgozik, hozzá lehet fordulni. Van egy erdészeti
aszfaltos Út is, de javarészt földutak vannak. A jelzések felfestését kell megoldani, de azt is az
erdészet tudja megmondani, hogy milyen legyen a felfestése a túra-útvonalnak. Kerékpárút
kialakításával lehetne még vonzóbbá tenni ezt a turista útvonalat.

Dudás Róbert:
Beletehettük volna a gazdasági programba ezt, mint tervezett fejlesztést.
Kérdés, észrevétel, illetve bejelenteni való van-e még valaki részéről?
Ha nincs, bezárom.

Az egyebekben indítvány, bejelentés nem volt.
Az ülésnek több napirendje nem volt, a Polgármester azt bezárta.

a
Dudás Ró • ert
polgármester

K.m. f.

Répás Roland
jkv. hit.

akab Dorottya
jegyző

jkv. hit.


