
Mátraballa Községi Önkonnányzat Képviselő-testületének
10/2017, ~VIII.303 Önkormányzati rendelete

a települési támoRatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló
2/2015. (11.14.) önkormányzati rendelet módosítása

Iviátrabafla Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról 65 Szociális
ellátásokról szóló 1993. évi Ill, törvény 10. ~ (1) bekezdésében, 25. * (3) bekezdés b)
pontjában, 26. *-ban, 32. ~ (I) bekezdés b) pontjában, 32. * (3) bekezdésében, 33. ~ (7)
bekezdésének, 45. ~ (1) belcezdésében, 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) bekezdéséberi, a 131. ~ (I) bekezdésében, továbbá Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 13. * (I) bekezdésének Sa,
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 cllátásokról 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) 12. *-a helyébe sz alábbi rendelkezés lép:
„12. ~ (1) A települési iskola- és óvodakezdési támogatásra jogosult a településen lévő
óvodába és alsótagozatos iskolába járó gyermeke, valamint bármely településen lévő
általános iskola felső tagozatára járó, illetve nappali tagozaton középfokú tanulmányokat
folytató — ide nem értve az OKJ-s képzésben résztvevő tanulmányokat folytatókat - gyernieke
után a szülő jövedelemhatárra és vagyoni helyzetre való tekintet nélkül, amennyiben a szülő
Mátraballa község területén lakcímmel rendelkezik és gyermekével életvitelszerűen ott 61.”

2. ~ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba,

3.! LEADER pályázati lehetőségek
Előadó: Dr. Jakab Dorottya jegyző

Dr. Jakab Dorottya: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a LEADER pályázat
keretén belül lehetőség van sz önkormányzatnak pályázni játszótér fejlesztésre 3 millió Ft.
értékben. térfigyelő kamera rendszer kiépítésére szintén 3 millió Ft. értékben és
buszmegállók kiépítésére 2 millió Ft. értékben. Ez összesen S millió Ft., önerő biztosítása
szükséges, ami a jelen esetben 400.000.- Ft. Elmondja, hogy a pályázatok benyújtásának
megkezdése 2017. október 31-től lehetséges.

Á Képviselő-testület egyhangú — 5 igen—. szavazattal az alábbi határozatot hozta:



i Önkormán zat Kó vise1ő_testüIeté1~a
37/2017.~1I291 I.

1.) Mátraballa községi Ói~coi~ánYzat Képviselőte5t~te ügy dönt, hagy az “Élhető
települések kialakítáS&’ című, Vidékfejlesztési Program “Uj családi szabadidős park
építése?’ alintézkedéséte - a vonatkozó pályázati kiírás alapján - pályázatot nyújt be a
2.) pontban megjelölt fejlesztésre.

2.) A fej lesztés megnevezése: „Uj családi szabadidős park fejlesztése Mátiabal1á~~’
A fejlesztés helyszíne: 3247 Mátraballa, Iskola u. 5., helyrajzi szám: 73.

3.) A beruházás maximális összköltsége brutó 3.157.895.- Ft, azaz bnttó HárOmmillió
~00/100 forint, melyhez az igényelt
támogatás összege az összköltség 95 %-a, azaz bruttö 3.000.000.- Ft, azaz
Hárommillió forint.

4.) A szükséges önerőt (ami az ~sszeköltség 5 °‚/o-a), vagyis 157.895’- Ft-ot, azazfonntot a Képvi5elő~teStükt a 2017. évi

költségvetésében biztosítja, az rendelkezésre áll.
S.) A Képviselőtestület utasítja Dudás Róbert polgármestert ~5 Dr. Jakab Dorottya

jegyzőt, mint a pályázatért felelős személyeket, hogy a jelen döntésnek megfelelően a
pályázat elkészítéséről és határidöben az Eszak Hevesi 33 Vidékfeilesztési Közhasznú
Egyesület ~HACS, székhely: 3250 Pétervására, Keglevich űt 26.) felé történő
benyújtásáról gondoskodjan3~

Felelős: polgármester ~5 jegyző.
Határidőt a pályázati kiirásban foglaltak szerint.

IL

1.) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő~te5m~te úgy dönt, hogy az “Élhető
települések kialakítása” című, Vidékfeilesztési Program “Autóbuszvárő építése,
korszerűsítése, cseréje” alintézkedésére - a vonatkozó pályázati kiírás alapján -

pályázatot nyújt be a 2,) pontban megjelölt fejlesztésre.
2.) A fejlesztés megaevezése „Uj autóbuszváró építése, a meglévők korszerűsítése és

cseréje MátraballáI~”.
A fejlesztés helyszíne: 3247 Mátraballa, Fő üt mentén lévő autóbuszvárók.

3.) A beruházás maximális ~sszköltsége bruttó 2.105.263.- Ft, azaz bruttó Kettömillió
egyszázötezer~kettős~1’01U 00/100 forint, melyhez sz igényelt támogatás
összege sz összköltség 95 %-a, azaz bruttó 2,000.000.- Ft, azaz Kettömillió Forint.

4.) A szükséges önerőt (ami az ~~szeköltség 5 %-a~, vagyis 105.263.- Ft-ot, azaz
Egyszázöteze~kettő5zzhaTom forintot a Képviselő~te5tület a 2017. évi
költségvetésében biztosítja, az rendelkezésre áll.

5.) A Képviselőtestület utasítja Dudás Róbert polgármestert és Dr. Jakab Dorottya
jegyzöt, mint a pályázatért felelős személyeket, hogy a jelen döntésnek megfelelően a
pályázat elkészítéséröl és határidőben sz Eszak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú
Egyesület (HACS, székhely: 3250 Pétervására, Keglevich űt 26.) felé történő
benyújtásáról gondoskodjanak.

Felelős: polgármester és jegyző.
Határidő: a pályázati kiírásban foglaltak szerint.



III.

1.) Mátraballa Községi ÖnkormánYzat Képviseő-tesrülete úgy dönt, bogy az “Élhető
települések kialakítása” című, Vidékfeilesztési Program “Téríigyelő kamerarendszer
kiépítése, fejlesztése” alintézkedésére - a vonatkozó pályázati kiírás alapján -

pályázatot nyújt be a 2.) pontban me~elölt fejlesztésre.
2.) A fejlesztés megnevezése; „Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Mátraballán”.

A fejlesztés helyszíne; 3247 Mátraballa.
3,) A beruházás maximális összköltsége bruttó 3.157.895.- Ft, azaz bruttó Hárommillió~00/l 00 forint, melyhez az igényelt

támogatás összege az ~~szköltség 95 %-a, azaz bruttó 3.000.000.- Ft, azaz
Hárommillió forint.

4.) A szükséges önerőt (ami az ~~szeköltség $ %-a), vagyis l5’7.895.- Ft-ot, azaz~forintot a Képviselő~testÜlet a 2017. évi

költségvetésében biztosítja, az rendelkezésre áll.
5.) A Képviselőtestület utasítja Dudás Róbert polgármestert ~S Dr. Jakab »orottya

jegyzöt, mint a pályázatért felelős személyeket, hogy a jelen döntésnek megfelelően a
pályázat elkészítéséről és határidöben az Eszak Hevesi 33 Vidékfeilesztési Közhasznú
Egyesület (HACS, székbely; 3250 Pétervására, Keglevich üt 26.) felé történő
benyújtásáról gondoskodjanak.

Felelős: polgármester és jegyző.
Határidő: a pályázati kiirásban foglaltak szerint.

4.! Egyebek

Dudás Róbert; Tájékoztatja a képviselő$estületet bogy a Mátraballai Szociális
Szövetkezet pályázata elutasitásra került alaki ás tartalmi hiba miatt. Az Önkormányzat
tulajdonában áll egy 1,5 hektáros terület a futballpálya mellett. A Mátraballai Futball Klub
pályázott műfüves labdarúgó pálya létrehozására. Ha a pályázat nyertes lesz akkor
mindenképpen egyeztetni kell a szövetkezet tulajdonosával Sándor Istvánnal a
területekről, mivel a futballpálya melletti területet eélszerü lenne eleserélni a posta melletti
területre. Ez a terület alkalmasabb lenne a müfüves pálya kialakítására, mint a pálya
melletti.
Elmondja, hogy a felállításra kerülő kereszt esetében a templomkert rézsűje nem jó
megoldást mert a villanyvezeték közelsége miatt nem kivitelezhető.
Javasolja, hogy a templomkertben legyen felállítva.

Dr. Jakab Dorottyn; Tájékoztatja a képviselö~testületet~ hogy az Műemlékvédelmi
Hivatalt mindenképpen meg kell keresni a kereszt engedélyeztetése miatt.

Dudás Róbert: Elmondja, hogy a szennyvízelvezető rendszer folyamatos meghibásodása
miatt szükséges lenne a recski szennyvíztelepre egy szenzor megvétele, amivel érzékelik a
nieghibásodá5t~ de sajnos ennek megvétele az önkormányzat költségvetését terhelné.

Bíró Sándor; Kérdezi, hogy miért az Önkormányzatnak kell ezt az összeget kifizetnie?

Forgóné Répás Mónika; Elmondja, hogy azért, mert önkormányzati tulajdon a
csatornarendszer.



Dudás Róbert: Dr. Jakab Derottya jegyzót kérdezi, hegy hol tart a Csatornamű társas&g
rnegszüiuetése?

Dr. Jakab Dorottya: Tájékoztatia~ hegy az iratjegyzék mér elkészült, hívni fogja a
könyvelőt a zárómérleg elkészítése miatt.

Az tilésnek több napirendje nem volt, a Polgármester azt bezárta.
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