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Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember
29-én 16 órai kezdettel tartott ülésén.

Határozat száma Tárgya

49/2015. (IX. 29.) Az Önkormányzat nem adja be pályázatát a szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra

50/2015. (IX. 29.) Az Önkormányzat által gondozott, de magántulajdonban lévő
területek elbirtoklása

51/2015. (IX. 29.) Civil szervezetnek engedélyezés a község círnerének, az
Onkormányzat székhelyének és Mátraballa község névhasználatához

52/2015. (IX. 29.) Csodaszarva Óvoda beszámolója a 2014/15. nevelési évről

Rendelet száma Tárgya

10/2015. (IX. 30.) A közterületek használatáról



Jegyzőkönyv

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29.-én
16 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Kultúrotthon házasságkötő terme.

Jelen vannak: Dudás Róbert polgármester,
Bíró Sándor alpolgármester
Hajdu Péter képviselő,
Lajtosné Lécz Erzsébet képviselő,
Répás Roland képviselő,
Dr. Jakab Dorottya jegyző.

Dudás Róbert polgármester:
Szeretettel és tisztelettel köszönti a képviselőket és a jegyző asszonyt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület teljes létszámban, 5 fővel jelen van, az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnekjavasolja Hajdu Péter és Répás Roland képviselőket.

Indítványára a Képviselő-testület egyhangúlag — 5 igen szavazattal O nem és O
tartózkodás mellett - jegyzőkönyv-hitelesítőnek Hajdu Péter és Répás Roland
képviselőket kijelölte.

Javaslatot tesz az ülés napirend jére, melyet a Képviselő-testület ewyhanuúla2 — 5 i2en
szavazattal. O nem és O tartózkodás mellett elfo2ad:

1.! Szociális célú tüzelőanyag pályázat benyújtásáról való döntés
Előadó: Polgármester

2.! Közterület használati díjak megállapítása
Előadó: Polgármester, Jegyző

3.! Egyebek

Napirend előtt:

Répás Roland: Az elmúlt és régebbi üléseken már többször szó volt a hangos hirdető
rendszer problémájáról. A végponttól elindulva vonalbejárást végzett a községben kiépített
rendszeren. Minden hibát, amit tapasztalt, a képviselők rendelkezésére bocsájtott,
állapotfeltáró ismertetőjében részletesen fényképpel illusztrálva rögzített. A vezetékek nagyon
sok helyen el vannak szakadva, a fák rálógnak. További vizsgálatok szükségesek, hogy a
hangszórók működnek-e. Lehetséges lenne társadalmi munkában megoldani a javítást, vagy
vállalkozóval milliókért újat építtetni.
A berendezés állapotfelmérő ismertetője: jegyzőkönyv mellé csatolva.

Dr. Jakab Dorottya: Véleménye szerint egy céget kellene keresni, hogy megoldható-e a
javítás.
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Dudás Róbert: Megköszöni Répás Roland képviselő úrnak az alapos munkát. Kérdi, mivel
kellene elkezdeni ajavítást?

Répás Roland: Szerinte a hangpróbákkal. Ez nem kerülne pénzbe, szomszédjával beszélt
róla, meg tudják csinálni. A vezetékek cseréje anyag költség áron megoldható. Minél
olcsóbban, ballai szakemberekkel javasolja megoldani a problémát.

Dudás Róbert: Ha már ki van építve a rendszer, működőképessé kell tenni. Meg kell nézni,
hogy a hangszórók működnek-e. Utána tehermentesíteni kell a vezetékeket a fáktól,
végignézni, hol van a vezeték elszakadva.

Répás Roland: Vállalja a hangszórók próbáját és a fák gallyazását is, csak ezekre engedélyt
kér az Onkormányzattól.

Dudás Róbert: Az engedély meg lesz adva. Javasolja, azzal kezdjék el a munkálatokat, hogy
bejárják a falut és ellenőrzik, melyik hangszóró nem szól. Ehhez kéri a képviselők segítségét,
hogy aki ráér, az csütörtökön 10 órára jelenjen meg a helyszíni bejáráson.

Hajdu Péter: Vállalja, hogy részt vesz a bejáráson.

Répás Roland: Szintén meg fog jelenni.

Dudás Róbert: Még egyszer megköszöni Répás Roland eddig végzett alapos munkáját és
csütörtökön várja a képviselőket, hogy folytathassák a hangos hirdető rendszer problémájának
megoldását.

Napirendek

1.1 Szociális célú tüzelőanyag pályázat benyújtásáról való döntés
Előadó: Dudás Róbert polgármester
Előterjesztés: csatolva.

Dr. Jakab Dorottya: A pályázat benyújtásának határideje szeptember 30. Első körben
azok kaphatnak szociális tüzifát, akik az aktív korúak ellátására jogosultak. Ugyanis a
pályázati kiírás szerint helyi rendeletet kell alkotni, ahol az aktív korúak ellátására
jogosultakat előnyben kell részesíteni.

Lajtosné Lécz Erzsébet: Véleménye szerint, ha az önerő értékét segélyként osztják ki,
azoknak tudják megállapítani, akik valóban rászorultak.

Bíró Sándor: Nem javasolja a pályázatot benyújtani.

A Képviselő-testület egyhangúlag — 5 igen szavazattal, O nem és O tartózkodás meHett
- az alábbi határozatot hozta:
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Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 49/20 15. (IX. 29.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúlag Úgy dönt, bogy nem kíván indulni a
Belügyminisztérium által „Települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatása” címmel kiírt pályázaton.
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a fenti
döntésnek megfelelő intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Jegyző.
Határidő: 2015. szeptember 30.

2.! Közterület használati díjak megállapítása
Előadó: Dudás Róbert polgármester

Dr. Jakab Dorottya jegyző

Dudás Róbert: Más önkormányzatok áraiból indultak ki a közterület használati díjak
megállapításánál, melyre az alábbiak szerint teszi meg javaslatát:
- Alkalmi árusítás közterületen, rnozgóárusitás, mozgóbolt: 600 Ft/nap+AFA
- Arusító és egyéb pavilonok, automaták: 400 Ft/m2/nap±AFA
.. Uzletek ideiglenes elhelyezése: 800 Ft/m2/nap±AFA
- Járművek tartós, közterületen történő tárolása esetén: 4.000 Ft!hó!darab+AFA
- Önálló hirdető berendezés, reklámtábla elhelyezése 400 Ft!hó/darab±AFA.
Remélhetőleg a polgárőrök pályázaton nyert új autója hamarosan megérkezik, mert ezt a
díjat ő közreműködésükkel, az ő segítségükkel fogják beszedni, vagy a polgármesteri
hivatalban lehet majd befizetni.

Ilajdu Péter: Kéri, hogy a díjak kerek összegben legyenek megállapítva, mert az áfa
miatt forintra jönne ki és így nehezebb lenne beszedni.

Dudás Róbert: Rendben, akkor az első bruttó 800, a második 500, a harmadik 1.000, a
negyedik 5.000, az ötödik 500 Ft-ra változik.

Répás Roland: Türelmi időt kellene hagyni, nem mindjárt bevezetni, mert eddig nem
fizettek.

Dr. Jakab Dorottya: A rendelet kihirdetése és a hatályba lépés között törvény alapján
legalább 30 napnak el kell telnie, így a közterületek használatáról szóló rendelet jelen
módosítását rendeletet a lehetséges legkorábbi és legpraktikusabb időpontban, 2015.
november 01.-én javasolja hatályba léptetni.

Dudás Róbert: Addig a hirdetőtáblákon kell kihelyezni, hogy milyen díjak lesznek,
tájékoztatni kell októberben az ide érkező árusokat az új díjakról.
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A Képviselő- testület egyhangúlag — 5 igen szavazattal O nem szavazat és O tartózkodás
meflett - az alábbi rendeletet alkotja:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2015. (XL3O.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló
6/2001. (111.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott hatáskörében elj árva, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. ~ - ának 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következő rendeletet alkotja:

1. ~ A közterületek használatáról szóló 6/2001. (111.29.) önkormányzati
(továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

rendelet

„2. melléklet a közterületek használatáról szóló 6/2001. (111.29.) önkormányzati rendelethez

A közterületek használati díja

Alkalmi árusítás közterületen, mozgóárusítás, mozgóbolt:
Árusító és egyéb pavilonok, automaták:
Uzletek ideiglenes elhelyezése:
Járművek tartós, közterületen történő tárolása esetén:
Önálló hirdető-berendezés, reklámtábla elhelyezése:

2. ~ A jelen rendelet 2015. november 01.-én lép hatályba
hatályát veszti.

Mátraballa, 2015.szeptember 29.

Dudás Róbert sk.
polgármester

bruttó 800.- Ft / nap
bruttósü0.-Ft/m2/nap
bruttó 1.000.-Ft / m2 / nap
bruttó 5.000.- Ft / hó / darab
bruttó 500.- Ft / hó / darab.”

és a kihirdetését követő napon

Dr. Jakab Dorottya sk.
jegyző
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3.1 Egyebek

Hajdu Péter: Az utóbbi időben a Vörösmarty utcából 2-szer nem vitték el a szemetet.

Dudás Róbert: A második esetről értesük, ezért felhívta a szolgáltatót, akik megígérték,
hogy hétfőn elviszik a szemetet és ez meg is történt.

Hajdu Péter: A drónok használata hogyan van leszabályozva?

Dudás Róbert: Igen, egyre jobban terjedő dolog a drónok használata, s ezáltal a magán
szféra is veszélyben van. Kéri a jegyzőnőt nézzen utána a drónok használatának, és hogy
helyi rendeletben lehet-e szabályozni a magánszféra védelmét.
A községben több olyan terület van, melyet sz Onkom~ányzat gondoz, tart rendben, de
magánszemélyek tulajdonában van. Ilyen a szarvas területe, a sportpályával szembeni
terület és még nagyon sok ilyen van. Ezen területekre szeretné, ha elindítanák az
elbirtoklást, mert a tulajdonosok nem gondozzák, sokszor még azt sem tudják, hogy ott
tulajdonuk van, illetve rendkívüli módon el van aprózódva a tulajdonosi kör.

Bíró Sándor: 1999 körül lépett életbe ezzel kapcsolatos törvény, tudomása szerint 15
évnek cl kell telnie, hogy az elbirtoklást cl lehessen indítani. Előtte levélben meg kell
keresni a tulajdonosokat, hogy mi a szándékuk a földtulajdonukkal.

Dr. Jakab Dorottya: a Csodaszarvas szobornak helyt adó terület kb. 24 helyrajzi számból
áll és közel 300 tulajdonosa van. Jó részük már beazonosíthatatlan a tulajdoni lapon
szereplő adatokból.

Dudás Róbert: Lehet tájékoztatni a tulajdonosokat, véleménye szerint felháborodást fog
kiváltani az emberekben. A szarvassal szembeni területről az Onkormányzat levágatta a
rnvet, nem kevés költségért.

Lajtosné Lécz Erzsébet: Kapjanak levelet a tulajdonosok, s ha nem egyeznek bele az
elbirtoklásba, ki kell számlázni nekik a vágás költségét és a jövőben kötelezni kell őket a
terület rendben tartására.

A Képviselő-testület egyhangúlag — 5 igen szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett
- az alábbi határozatot hozta:
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Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 50/20 15. (IX. 29.) határozata

I.) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete egyhangúlag úgy dönt, hogy fel kell mérni a
község területén meglévő elhanyagolt, elaprózódott
területeket, az ún. nadrágszíjparcellákat (melyek egy
részét jelenleg is rendszeresen gondozza az
Onkormányzat, nyírja a Rivet, stb.) és tisztázni kell azok
tulajdonosi hátterét a tulajdoni lapok alapján.
2.) Az 1.) pontban foglaltakat követően ügyvédhez
kell fordulni, akinek segítségével bírósághoz fordulva
kérni kell a tulajdonjog megállapítását elbirtoklás címén.

Felelős: az 1.) pontban foglaltak végrehajtására jegyző,
a 2.) pontban foglaltak végrehajtására
polgármester.

Határidő: 2015. december 31.

Dudás Róbert: Felvetődött, hogy jó lenne egy civil szervezet alapítani, mert ezzel több
pályázati lehetőséget igénybe lehetne venni. A civil szervezet székhelye lehetne a hivatal
címe. Ennek megbeszélésére és a szervezet megalapítására csütörtökön 17 órakor az
iskolában fog sor kerülni, melyre meghívja a képviselőket is. Az előzetes megbeszélések
alapján a fóbb dolgokban már sikerült megegyezni.

Pr. Jakab Porottya: Kell egy testületi határozat, hogy a hivatal címét a civil szervezet
székhelyként használtassa, illetve szükség van névhasználati hozzájárulásra is a
„Csodaszarvas” és a „Mátraballa” elnevezések vonatkozásában.

Pudás Róbert: Ezenkívül meg kellene adni a község címerére és a Mátraballa név
használatára is az engedélyt.

Pr. Jakab Dorottya: A címer és zászló használatáról szóló helyi rendelet alapján a
polgármester jogosult engedélyt adni a címer és zászló használatára a helyi rendeletben
foglalt keretek között.

Bíró Sándor: A közalapítvány megszűnt-e már?

Dudás Róbert: Igen, már megszűnt.

A Képviselő-testület egyhangú — 5 igen szavazattal, O nem szavazat és O tartózkodás
mellett - az alábbi határozatot hozta:
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Mátraballa KözséRi Önkormányzat Képviselő-
testületének 51/2015. (IX. 29.) határozata

I.) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete (székhely: 3247 Mátraballa, Iskola u. 5.,
képviseli: Dudás Róbert polgármester) a Csodaszarvas
Egyesület Mátraballáért képviseletében eljáró Forgóné
Répás Mónika kérésére hozzájárul, hogy az Egyesület
működésének ideje alatt a „Csodaszarvas” ás
‚.Mátraballáért” megkülönböztető neveket használja.
2.) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete utasítja a jegyzőt, hogy az 1.) pontban
meghatározottak és a civil szervezetek bírósági
eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012.
(11.29.) KIM rendelet 43. mellékletének III. pontjának
megfelelő okiratot elkészítse.
3.) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2.) pontban
írt engedélyező okiratot aláírja.
4.) A Képviselő-testület kijelenti, hogy Mátraballa
Községi Onkorínányzat l/l arányban tulajdonosa a 3247
Mátraballa, Iskola u. 5. szám alatti (hrsz: 73), hivatal
me~elölésű ingatlannak. A Képviselő-testület hozzájárul
ahhoz, hogy a Csodaszarvas Egyesület Mátraballáért ezt
az ingatlant, illetve címet működése székhelyeként,
központi ügyviteli helyeként megjelölje. A Képviselő
testület továbbá hozzájárul ahhoz, hogy ezen székhely
használatára - a jelen határozat meghozatalától kezdődően
- szívességi használat jogcímén, térítésmentesen ás
határozatlan időre jogosult a Csodaszarvas Egyesület
Mátraballáért.
5.) A Képviselő-testület továbbá hozzájárul ahhoz,
hogy a Csodaszarvas Egyesület Mátraballáért a
határozatait, meghívóit, jegyzőkönyveit a hivatal
hirdetőtábláján kiffiggeszthesse.

Felelős: az 1.), 3.), 4.) és 5.) pontok esetében Dudás
Róbert polgármester, a 2.) pontok esetében
Dr. Jakab Dorottya jegyző.

Határidő: az 1.), 4.) és 5.) pontok esetében azonnal, a
2.) és 3.) pontok esetében pedig 2015.
október 15.
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Dudás Róbert: A helyi adókról szóló törvény változtatásával lehetőséget adtak arra, hogy
a vállalkozó háziorvosok helyi döntés alapján mentességet kapjanak az iparűzési adó
fizetése alól. Ugy gondolja, most az Onkormányzat anyagilag nem áll úgy, hogy
elengedjék az adót, a báziorvosnak pedig nem jelent olyan nagy terhet, hogy azt
megfizesse. Véleménye szerint, ha nem akar ügyeletet vállalni vagy cl akar menni a
községből, nem emiatt fogja megtenni.

Bíró Sándor: Ha jövőre nem vállal ügyeletet, akkor ennek elengedésével lehet
ösztönözni.

Dudás Róbert: Ha erre kerül a sor, vagy arra, hogy cl akar menni, visszatartó erőként
lehet úgy dönteni, hogy elengedik.

Dr. Jakab Dorottya: Az Önkormányzat fenntartásában és működtetésében lévő
Mátraballai Csodaszarvas Ovoda intézményvezetője, Pádár Gyuláné elkészítette és a
Képviselő-testület elé teijesztette elfogadásra az intézmény 2014/2015. nevelési évében
végzett munkáról szóló beszámolót, egyben kéri ennek a fenntartó általi jóváhagyását a
köznevelési jogszabályok alapján.

A KépviseJő-testület egyhangú — 5 igen szavazattal, O nem szavazat és O tartózkodás
mellett - az alábbi határozatot hozta:

MátrabaHa Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 52/2015. (XI. 29.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
fenntartásában és működtetésében lévő Mátraballai
Csodaszarvas Ovoda (székhelye: 3247 Mátraballa, Fő út
71.) intézményvezetőjének, Pádár Gyulánénak a
beszámolóját a 2014/2015. nevelési évről megismerte és
az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester és jegyző.
Határidő: értelem szerint.
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Az ülésnek több napirendje nem volt, a Polgármester azt bezárta.

K.m.f

Hajdu Peter

o~o~
Répás Roland

gr

Dudás Ribert
polgármester

2
I

jegyző

jkv. hit.

jkv. hit.


