
Jegyzőkönyv

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képvise1ő-testiJlet~ne~ 2018. december 18-án
17 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással egybekötött falugyűléséről.

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

Lakosság köréből 23 fő.

Dudás Róbert: Köszönti a képviselőket, ajegyzőnőt és a megjelenteket.

Tájékoztatja ajelenlévőket, hogy a település az idei évben sikeresen pályázott a TOP pályázatok
keretében közösségfejlesztési programra. Köszönti Gyuris Gábor mentort és kéri, hogy
tájékoztassa a megjelenteket a pályázatról.

Gyuris Gábor: Köszönti a polgármestert, ajegyzőnőt, a képviselőket és a megjelenteket.
Elmondja, hogy ez egy Országos program és minden megyében 4-5 mentor dolgozik. A pályázat
a helyi közösségek megerősítésére jött létre. A következő három év folyamán igyekeznek a
lakosságot is aktívan bevonni, ezen belül kérdőíveld(el és interjúkkal fogják megkeresni az
embereket. Heves megyében Mátraballán kívül, Bodony, Sirok, Mátraderecske, Lőrinci és
Ludas települések is részt vesznek ezen a pályázaton. A támogatók között szerepel a Nemzeti
Művelődési Intézet és az Országos Széchenyi Könyvtár is. Elmondja, hogy a településen régi
mesterség űzőket fognak felkeresni, azért, hogy ezzel kapcsolatban készítsenek programokat a
településen élők és az ide látogatók részére.

Núdasy László: Komolyan érinti a dolog, mert sokat foglalkozott a falu múltjával. Kérdezi,
hogy gyakorlatban ez mit jelent, memiyi pénzt fog kapni a falu, mert néhai Solymár József
palóc szakácskönyvét tervezi újra kiadni.

Gynris Gábor: Szakmai segítséget tudnak nyújtani.

Dudás Róbert: Megköszöni Gyuris Gábor mentor tájékoztatását.

Rátér a 2018. évi költségvetéssel kapcsolatos beszámolójára. 2015-ben elkezdték a jóléti
intézkedéseket az óvodás és iskolás gyermekelmél az étkezési térítési díjak támogatásával,
melyet az idén kibővítettek a középiskolás gyermekek és felsőfokú oktatási intézménybe
járóknak adandó 10.000.- Ft-os iskolakezdési támogatással.
A kommunális adó csökkentése idén is olyan formában valósult meg, hogy azok az adófizetők,
akik szeptember 1 S-ig maradéktalanul befizették a helyi adókat, 2.000.- Ft-os települési
ingatlanfem~ta~ási támogatásban részesültek. A támogatás összegét két önkormányzati dolgozó



hivatali kézbesités útján juttatta el a lakosságnak, akit nem találtak otthon, azok november 30-
ig 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 és az épület teljes felújítása 2018. tavaszán elkészült.
Az Önkormányzat sikeresen pályázott az épület tetőszerkezetének felújítására is így egy
minden igényt kielégítő intézményben folyhat az óvodai nevelési munka a
továbbiakban.

- Szintén az idei évben valósult meg a templom és a Kultúrház közötti támfal felújítása.
- A LEADER pályázatok keretében az Onkormányzat tervezi térfigyelő kamerák

kiépítését, a meglévő buszmegállók felújítását és köztéri bútorok beszerzését. A
pályázatok benyújtási határideje 2019. április 30.

- 2019-ben várhatóan három utca, a Mátra, a Rózsadomb és a Vörösmarty Mihály utca
kerül felújításra a tavasz folyamán.

- Ahogy az már az előbbiekben is elhangzott, az Onkormányzat a tavalyi évben kulturális
pályázatot nyújtott be Bodonnyal közösen. Ez a pályázat nyertes lett, ezért a két
településen az elkövetkező három évben több kulturális program megvalósul.

- Idén is kapnak a 70 és a 90 év feletti lakosok karácsonyi ajándékot.
- A futballpálya melletti területen napelempark építése valósult meg. A jövő évben

elkezdi a működését.

Ismerteti az év folyamán megrendezésre került programokat:

- Gyermeknap, mely ajátszótéren valósult meg.
- Hősök Napja,
- A Burgonyanap az idén sajnos nem került megrendezésre, mert építési munkálatok

folytak a Kultúrház udvarán.
- Falusi karácsony, ami idén december 22-én, szombaton lesz, az óvodások és az

iskolások műsora a szökőkútnál, további programok a Kultúrházban kerülnek
megtartásra.

Idén a közmunkaprogramban márciustól 4 fő, szeptembertől 2 fő került foglalkoztatásra, sajnos
ezzel a csökkent létszámmal nehezen látható el a település folyamatos rendben tartása.

A településen 36 családot érint a fával fűtők rezsicsökkentése. A támogatás összege a napokban
megérkezett az Önkormányzat részére. Január folyamán szerződéskötésre kerül sor fakitermelő
vállalkozóval, aki biztosítja a 12.000.- Ft. értékű tüzelőanyagot a családok részére.

A Fő úton található közlekedési hidat ideiglenesen kijavították, leaszfaltozták. Tavasszal
várható a végleges kijavítása.

Recsk önkormányzata sikeresen pályázott a szennyvíz elvezető hálózat korszerűsítésére,
amiből a településünk is profitál. A Bisztrónál lévő szennyvíz átemelő szivattyú naponta
meghibásodik, leáll, ezt fogják megjavítani.

Sajnos a Takal:ékszövetkezet bezárt, amit az utolsó pillanatban két héttel a zárást megelőzően
közöltek az Onkormányzattal. Nagyon sok fórumon, többek között a Heves Megyei
Közgyűlésben is felszólalt az intézkedés ellen, de már nem lehetett megakadályozni a döntést.



Kérték a Takarékszövetkezettől bankautomata kihelyezését, de azt a tájékoztatást kapták, hogy
havi 200.000.- Ft. lenne z üzemeltetési díj az Onkormányzat részére, plusz a telepítési
költségek, Ez éves szinten 3 millió Ft-ot jelentene, amit képtelenség kigazdálkodni ilyen kis
településen.

Ajövő héttől közlekedési tükör kerül kihelyezésre a falu központjába, ami segíti az autósokat.

Jövő évtől a kommunális adó mértéke évi 12.000,- Ft-ról 10.000.- Ft-ra csökken, ezzel is segítve
a lakosságot,

Idén Mátraballán hét 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,

Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

Bene István: Kérdezi, hogy a Fő Út teljes felújítása mikorra várható, mert nagyon rossz
állapotban van.

Dudás Róbert: Elmondja, hogy többször is beszélt már a Heves Megyei Közútkezelő
Vállalattal ebben az ügyben. A 21-es főút felújítása várhatóan 2019. júliusában fejeződik be.
Igéretet kapott arra nézve, hogy ha a munkálatok befejeződnek, akkor talán felújításra kerül az
egész 2411-es számú közlekedési út.

Pádár Józsefné; Elmondja, hogy a faluközpontban Hajdu Péter háza előtt található tuja
balesetveszélyes, nem látható be tőle az út.
Mivel megszűnt a Takarékszövetkezet, kérdezi, hogy ezentúl hol fogják az adót befizetni?
Az iskola és a COOP bolt közti járdaszakasz nagyon rossz állapotban van, mikorra várható a
kijavítása?
A kereszttel kapcsolatban kérdezi, hogy két év óta miért nem lehetett már megfelelő helyet
találni? Ezért ne csodálkozzanalc ha Mátraballára is jönnek majd a migránsok, ha két év alatt
sem sikerült a keresztet felállítani!

Dudás Róbert: Közli, hogy tavasszal ki fogják vágni a közlekedést akadályozó tujákat. Az
adókat ezentúl sárga postai csekken kell majd fizetni. Ezelőtt két évvel már pályázott az
Onkormányzat a járdák felújítására, de sajnos eredménytelenül. Jövőre újra beadják majd a
pályázatot. A kereszt állításával kapcsolatban elmondja, hogy az Önkormányzat mindenben
partner volt, több helyszínt is felajánlottak már, de mindegyik elutasításra került, nyáron
vállalták, hogy a talapzathoz szükséges követ is biztosítják. Jelenleg még mindig ott tartanak,
hogy nincs helyszín, nem tudja, hogy mit tehetett volna még ettől is többet.

Tóth Béláné: Kéri, hogy a lakóháza melletti szemétlerákót szüntesse meg az Önkormányzat,
és a futballpályához tegyenek szemetes kukákat.

Dudás Róbert: Tájékoztatja, hogy a szóban forgó terület nem önkormányzati, hanem magán
tulajdonban van. Ezek osztatlan közös tulajdonú telkek, rengeteg tulajdonossal. Már tettek ki
tiltó táblákat is, de sajnos kevés eredménnyel. Megígéri, hogy a jövőben helyeznek ki
szemeteseket a focipályához.



K.m.f.

Di’ Jakab Dorottya
polgárme4ter jegyző


