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Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 07-én
17 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással egybekötött falugyűléséről.
Jelen vannak: Dudás Róbert
Bíró Sándor
Hajdu Péter
Lajtosné Lécz Erzsébet
Répás Roland
Dr. Jakab Dorottya
Lakosság köréből 25 fő.
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Dudás Róbert: Köszönti a képviselőket, ajegyzőnőt és a me~elenteket.
Elnézést kér a késésért, de elmondja, hogy képviselő-testületi ülést tartottak és az egy kissé
elhúzódott.
Beszárnolójában szeretne visszatekinteni egészen 2014-ig, amikor is az Önkormányzat
költségvetése 10.000.000.- Ft. mínusszal zárult, amihez hozzájárult az is, hogy nem várt
kiadások jelentkeztek.
2015-ben már plusz 4.000.000.- Ft.-tal zárták az évet, 2016-ban pedig plusz 7.000.000.- Ft-tal.
Az idei évben a költségvetés tervezésében 22 millió Ft-os rést láttak. Ez nem a hanyag kezelés
következménye, hanem abból adódott, hogy két fő nyugállományba vonult és a 40 éves
jubileumi jutalmukat ki kellett fizetni. Ez törvény által meghatározott, de nem vállalja át az
állam a finanszírozást. A nyugdíjazások miatt 2 fő plusz dolgozót fel kellett venni az ő
munkabérüket is párhuzamosan kellett fizetni, ami szintén az Onkormányzat költségvetését
terheli. Szükséges volt a dolgozók felvétele, mert a munkakörök ellátásához gyakorlat
szükséges. Idén januártól egy teljesen új számítógépes rendszerben kell dolgozni a kollégáknak,
ami miatt már tavaly decemberben elkezdődtek a tanfolyamok, képzések, ami idén is rendszeres
volt. A kollégák több rendszervizsgát is letettek ezzel kapcsolatban 2017 folyamán, és ezjövőre
is így lesz.
A 2017. évi költségvetéssel kapcsolatban konkrétumokról tud beszélni. 2015-ben elkezdték a
jóléti intézkedéseket az óvodás és iskolás gyermekeknél az étkezési térítési díjak támogatásával,
melyet az idén kibővítettek a középiskolás gyermekek és felsőfokú oktatási intézménybe
járóknak adandó 10 E Ft-os iskolakezdési támogatással.
A kommunális adó csökkentése olyan formában valósult meg, hogy azok az adófizetők, akik
szeptember 15-ig maradéktalanul befizették a helyi adókat, 2.000.- Ft-os települési
ingatlanfenntartási támogatásban részesültek. A támogatás összegét két önkormányzati dolgozó
hivatali kézbesítés útján juttatta el a lakosságnak, akit nem találtak otthon, azok november 30ig az Önkormányzat házipénztárából vehették fel a támogatás összegét.
Elmondja, hogy Mátraballán az adófizetési morál nagyon jó, sajnos vannak akik tartósan nem
fizetnek, ők nem részesülnek a támogatásból.
Felsorolja a már megvalósult, a folyamatban lévő, és a tervezett beruházásokat:
Ovoda energetikai korszerűsítése folyamatban van, az épület teljes felújítása 2018.
tavaszára várható. Az idei évben sikeresen pályázott az Önkormányzat az épület
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tetőszerkezetének felújítására is így egy minden igényt kielégítő intézményben folyhat
az óvodai nevelési munka a továbbiakban.
Szintén az idei évben valósult meg a József Attila u. egy szakaszán és a temető alatti
partfalon a támfal megépítése.
Sikerrel pályáztak a templom és a kultúrház közötti támfal felújítására is, ami 2018.
nyár végéig fog megvalósulni.
A kultúrotthon belső felújítására beadott pályázatról még nincs eredmény. Ez a belső
felújítást, a hang-és fényteclmikai korszerűsítést foglalja magában.
A LEADER pályázatok keretében az Onkormányzat tervezi térfigyelő kamerák
kiépítését, a meglévő buszmegállók felújítását és ajátszótér fejlesztését.
Utak, járdák felújítása, amire már a tervek készen állnak.
Az Önkormányzat az idei évben kulturális pályázatot is benyújtott Bodonnyal közösen.
Ez a pályázat még nem került elbírálásra, ha nyertes lesz, akkor a két településen több
kulturális program megvalósulhat, lehetőség lesz az óvodások, iskolások és a dalkör
tagjainak kirándulására, fellépő ruhák megvételére.
Idén zajlott le a csapadékvíz elvezetési rendszer pályázat záróellenőrzése. Az ellenőrök
mindent rendben találtak.

Ismerteti az év folyamán megrendezésre került programokat:
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Gyermeknap, mely a játszótéren valósult meg.
Hősök Napja,
Burgonyanap, idén a Csodaszarvas Egyesület Mátraballáért civil szervezet nyertes
pályázatából került finanszírozásra,
Burgonyanapi köszönő rendezvény a falunapot szervezőknek, lebonyolítóknak,
Idősek napja, templomi orgonakoncert,
Falusi karácsony, ami idén december 16-án, szombaton lesz, jó idő esetén a
szökőkútnál, rossz időben a Kultúrházban kerül megtartásra.

Idén a közmunkaprogramban 4 fő került foglalkoztatásra, sajnos ezzel a csökkent létszámmal
nehezen látható el a település folyamatos rendben tartása.
A Dózsa György utcában két új híd került kiépítésre, a József Attila utcában szintén elkészült
az új híd, ami sajnos már okozott problémákat. Elmondja, hogy beszélt a kivitelezővel, aki
ígéretet tett, hogy megerősíti a zártszelvényeket, a kiálló szögeket pedig csavarra cseréli.
A patakmeder kitisztítása megtörtént, kézzel és munkagéppel is. A Balla-pataknál annyira fel
van duzzasztva a víz, hogy a túlburjánzott nádat gépi munkával kellett levágni.
Az iskola épületével kapcsolatban szeretné megjegyezni, hogy kérte az épület felújítását az
intézményfenntartó KLIK-től, amire ígéretet is kapott.
Külön öröm, hogy több évtized után az idei évben a mátraballai iskola nem tudott minden
jelentkezőt fogadni, teljes létszámmal 27 fővel működnek 100 %-os kihasználtság mellett.
Az óvoda nem üzemel maximális létszámmal, az ide járó gyermekek magas %-a nem
mátraballai lakos.
Tájékoztatja a lakosságot, hogy minden héten szerda délután a Pétervásárai Járási Hivatal
ügysegédje tart ügyfélfogadást az Onkormányzat épületében, így a hadigondozotti ellátásokkal
kapcsolatban szíveskedjenek hozzá fordulni, Sokan jelezték, hogy régebben gyorsabb volt az

ügyintézés, ez azért volt, mert önkormányzati hatáskörbe tartoztak az ügyek, ez 2013.
j anuárj ától megváltozott, most már csak heti egy alkalommal, akkor is délután van
ügyfélfogadás bizonyos ügyekben.
Az orvosi ügyelettel kapcsolatban megjegyzi, hogy augusztus l-től Új szolgáltató látja cl a
feladatokat. Nagyon sok probléma merült fel a működésével kapcsolatban. Küzdöttek az ellen,
hogy az Új szolgáltató ne küldjön cl orvosokat, de a szerződéskötés után csak Dr. Román Judit
mátraderecskei háziorvos maradt az ügyeletnél a fenntartó 7 önkormányzat háziorvosai közül.
A jelenleg ott dolgozó orvosoknak nincs helyismeretük, sokszor Debrecenből jönnek ügyelni.
Előfordult az is, hogy 90 év feletti orvos látta el az ügyeletet.
Az állomási vízzel kapcsolatban szeretné megjegyezni, hogy ÁNTSZ utasításra került kiírásra
az, hogy csak saját felelősségre lehet a vizet fogyasztani. A víz minősége nem változott, nem
lett rosszabb, de hivatalos vízvizsgálat nem történt, mert nagyon magas az összege, Ezért
tanácsolta az ANTSZ a felirat kitételét.
A szelektív hulladékszállításhoz az Önkormányzat 270 db Sárga kukát osztott szét 600.- Ft-os
áron. Elmondható, hogy majdnem minden háztartásba jutott kuka. Akinek esetleg még nincs,
azjelezze az Onkormányzatnál, mert még van raktáron.
Az idén felmerült az is, hogy a Mátraballáról elszármazottak emlékére magán felajánlásból
keresztet állítanak. Megkeresték az Önkormányzatot, hogy területet biztosítson. Több lehetőség
is felmerült, többek között a piactéren lévő ovális sziget, ami azért nem megoldás, mert
lehetőség lesz majd háborús hősök emlékművének a felújítására, és erre a területre szeretnénk
állítani az emlékművet. A következő terület volt a templomkert rézsűje. Ami szintén nem
kivitelezhető, mert szakemberek a terület megvizsgálása után arra a következtetésre jutottak,
hogy ez balesetveszélyes, egyrészt a magasfeszültség miatt, másrészt a rézsű támasztja a
templom épületét, azt megbontani nem lehet. Az Onkormányzat javasolta, hogy a
templomkertben kerüljön felállításra a kereszt, de sajnos február óta nem rendeződik ez a dolog.
Idén Mátraballán egy bűncselekmény történt, elmondható, hogy ez a település a nyugalom
szigete, de résen kell lennünk, mert a szomszéd településen Mátraderecskén nagyon nagy
problémákat okoz a kábítószer használata. Kéri, hogy mindenki nagyon ügyeljen a gyermekére.
A térfigyelő kamerák telepítésével kapcsolatban tervben van a közvilágítási lámpatestek cseréje
is, ami törhetetlen, wi-fi-vel felszerelt lenne.
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Forgó Balázsné: Az önkormányzati dolgozók munkájával kapcsolatban vannak észrevételei.
A korábbi dolgozókkal nagyon meg volt elégedve, de sajnos ők nyugdíjba mentek. Változások
történtek, más lett a dolgozók hozzáállása. Nem a falu lakosságáéit vannak, ha bemegy a
hivatalba bulihangulat uralkodik, melegedés, kávézás fogadja. Novemberben történt, hogy
reggel 8 és 9 óra között legalább hatszor telefonált és egyszer sem vették fel a telefont.
Különösen Forgóné Répás Mónika munkájával nincs megelégedve, többször is
félretájékoztatta, és téves információval látta cl.
Szeretné tudni, hogy Rostás Gyuláné hány órában van alkalmazva és mi a feladata, mert mindig
a faluban látja, sokszor előfordul az is, hogy naponta többször bemegy a boltba vásárolni és
nagyon sok időt tölt benn. Miért ül az íróasztal mellett, a számítógép előtt?

Kérdezi, hogy miért csak egy sávban takarítják a hótól az utakat, mert a központban nem tudnak
befordulni a bolt felé. Elmondása szerint folyamatosan ő takarítja a havat a háza előtti területen,
ami a közmunkások feladata lenne. Több településen is van ingatlana, szerinte mindenhol jobb
volt a hóeltakaritás.
Dudás Róbert: Tájékoztatja, hogy a tavalyi évben rendkívül nagy mennyiségű hó esett,
tisztában van azzal, hogy nem volt tökéletes a hóeltakarítás, de a lehetőségekhez mérten az
önkormányzat mindent megtett. Olyannyira, hogy amikor Egerben
ahol külön cég
szakosodott erre a feladatra még járhatatlanok voltak a mellékutak, addig a településen már
eltakarították a havat. Elmondja, hogy mindent megtesznek az utak és j árdák
csúszásmentesítéséért, de sajnos csak négy közinunkás van. Szerződést kötöttek a
hóeltakarításra Mátraderecskével, de ide csak akkor tud jönni a hótúró, ha már Mátraderecskén
tiszták az utak. Másik hókotróval is szerződést fognak kötni, és mindent megtesznek azért, hogy
a hó mielőbb eltakarításra kerüljön. A hivatal dolgozóira visszatérve, a bulihangulatot nem hiszi
el, a kollégák minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy felkészülten lássák el a munkájukat.
Mónikát illetően szeretné elmondani, hogy minden falusi rendezvény szervezésében és
lebonyolításában maximálisan részt vesz. Dátummal ő még nem tévedett, de ha mégis, akkor
elnézést kér a nevében is. Rostásné hivatali segéd napi 8 órában van alkalmazva, és azért járja
a falut, mert a hivatali leveleket ő kézbesíti. Az lenne rossz, ha nem járná a falut. A szociális
étkeztetés számlázását és pénzbeszedését is ő végzi, tehát azért ül az íróasztal előtt, mert végzi
az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatait.
—
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Forgó Balázsné: A másik észrevétele az, hogy az önkormányzat honlapja áttekinthetetlen és
szegényes, nincsenek meg a kellő információk.
Dudás Róbert: A bivatalban csekély létszámmal látunk el sokrétű feladatot. Igyekszünk a
munkát tisztességesen elvégezni, de nem jut mindenre idő. Folyamatosan történik az
önkormányzati honlap kialakítása.
Forgó Balázsné: Sajnos a hangszórózást sem lehet hallani, és ő nem értesült a sárga kukák
osztásáról sem.
Dudás Róbert: Hajdu Péter és Répás Roland képviselők a tavalyi év folyamán teljes körű
felújítást végeztek a hangos bemondó rendszeren. Sajnos nem tökéletes a rendszer, de
folyamatosan javítják a hibákat. A sárga kukák osztásával kapcsolatban megjegyzi, hogy
minden háztartás kapott értesítést, de ő akkor külfZ5ldön volt, és azért nem tudta a kukát átvenni.
Ráadásul a postaládájára külön fel van tüntetve, hogy nem kér reklámanyagot.
Forgó Balázsné: Meglátása szerint nagy szállodákban is le van korlátozva a személyzet
munkaideje, át kellene gondolni, hogy Rostásné munkakörét elláthatná négy órában egy
nyugdíjas is, és minden dolgozó ki tudná takarítani a saját irodáját.
Ezenkívül a szavazatszámláló bizottsággal kapcsolatban szeretne felvilágosítást kapni, hogy
már évtizedek óta ugyanazok a személyek látják el ezt a feladatot, és veszik fel érte a tetemes
pénzösszeget. Ezek az emberek 60-70 év felettiek, ki választotta őket, miért nem lehet leváltani
és fiatalabbakat, tizen-huszonéveseket odaültetni.
Dr. Jakab Dorottya: Mátraballán Helyi Választási Bizottság működik, ami egy szavazókörös
településen ellátja a szavazatszámláló bizottság feladatait is. Allandó és ideiglenes tagokból áll.
Személyükre én teszek javaslatot, munkájukkal kapcsolatban még soha nem merült fel
probléma. A díjazásuk központilag meghatározott, újraválasztásukra törvény szerint rögzített

időintervallumban kell, hogy sor kerüljön, tehát tetemes összegek felvételéről sem
beszélhetünk.
Forgó Balázsné: Javasolja, hogy mindenképpen fiatalabb személyeket kell keresni, és
tudomása szerint a HVB tagjainak csak egy fél órás felkészítő tanfolyamon kell részt venniük.

Varga Sándor: A választási bizottság tagjai vissza hívhatóak-e, vagy amíg élnek ők lesznek a
tagok, és ők veszik fel a pénzt?
Dr. Jakab Dorottya: A bizottság tagjai nem vissza hívhatóak. Munkájukkal szemben soha nem
merült fel probléma. Választások törvény szerinti időpontokban vannak, nem havi szinten, tehát
nem beszélhetünk tetemes összegek felvételéről sem. A választási bizottság tagjainak
felkészülteknek kell lenniük, nem elég egy félórás tanfolyam, ez az információ nem helytálló.
Minden választás, szavazás előtt közvetlenül 1-2 alkalommal összeül a bizottság, ahol mindig
átbeszéljük a szavazásnapi teendőket. Mindig van változás, és ezekre kellően fel kell mindig
készülni.
Varga Sándor: Javasolja, hogy a falu hirdetőtábláira tegyék ki a HVB jelöltjeinek neveit.
Dr. Jakab Dorottya: Ezt nem lehet megtenni, a választási törvény nem teszi lehetővé, szigorú
szabályok szerint történik a HVB tagok kiválasztása. Személyükre a jegyző tesz javaslatot és
még módosító indítvány sem tehető ezzel kapcsolatban.
Varga Sándor: A József Attila utcai támfalat ki építette? A lakók, vagy az Önkormányzat? A
lakók pénzben hozzájárultak-e? Most lett csak igazán balesetveszélyes a partfal, mert
megbontották.
A kultúrház és a templom közötti kerítést miért nem újítják fel, az is életveszélyes.
A falu központj ának hóeltakarítása intenzívebb legyen, mert járhatatlanok az utak és a j árdák.
Dudás Róbert: A József Attila utcai támfal önkormányzati pályázat volt, vis major keretből
történt a kivitelezése.
Varga Sándor: Akkor én is bejelentkezek erre a pályázatra, mert nekem is két ingatlanom van
a József Attila utcában és nálam is balesetveszélyes a helyzet.
Dudás Róbert: A támfal úgy került kialakításra, hogy bármikor folytatható legyen. Egyeztetni
kell a katasztrófavédelemmel. Visszatérve a kultúrház és a templom közötti támfalra, 201 8-ban
felújításra és megerősítésre kerül, amint az már az előbbiekben is elhangzott, az Onkormányzat
sikeresen pályázott. A hóeltakarítással kapcsolatban megjegyzi, hogy mire Mátraderecskéről
ideért a hókotró, addigra az utak már eljegesedtek. Tervben van egy másik hókotróval is a
szerződéskötés, így várhatóan sikerül minden utat megtisztítani.
Bene István: Kérdezi, hogy a Fő úton lehetőség van-e valamilyen formában a forgalom
lassítására.
Dudás Róbert: A közútkezelő az illetékes ebben az ügyben, mert a Fő út nem önkormányzati
tulajdonban van. Jelezni fogja feléjük, hogy sebességmérő radar kijelzőket telepítsenek.
Horváth Gusztáv: Olyan úttestbe épített forgalom lassító kellene, amilyen Nemtiben is van.
Dudás Róbert: Nemtiben teljes körű útfelújítás volt, a forgalom lassító akkor került beépítésre.
Amíg a 2411-es összekötő útszakasz ami Mátraballán is átvezet teljes körű felújításra nem
kerül, addig ilyen forgalom lassítót beépíteni nem tudnak.
-

—

Bene Istvánné: Elmondja, bogy két éve laknak Mátraballán, ós az Önkormányzati hivatal
dolgozói mindig készségesen segítettek neki, soha senkire nem volt panasza. Minden kérdésére
kapott választ, minden ügyes-bajos dolgában maximálisan a segítségére voltak. Ok egy
nagyvárosból költöztek ide, ős az ottani ügyintézéshez képest csak pozitív élményei vannak.
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