
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember
03-án 16.00 órai kezdettel tartott ülésén.

Határozat száma Tárgya

27/2020. (IX.03.) Mátraballa község településszerkezeti tervének, helyi építési
szabályzatásiak és szabályozási tervének 2020. évi I. részbeni
módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat készítéséről

28/2020. (IX.03.) Mátraballa község teleülésszerkezeti tervének, helyi építési
szabályzatának és szabályozási tervének 2020. évi I. részbeni
módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárásáról

29/2020. (IX.03.) Hozzájárulás a Hatvani Tankerület mátraballai iskolafelújításra
vonatkozó MFP-s pályázatának benyújtásához

30/2020. (IX.03.) REKI-s pályázat benyújtásáról való döntés

3 1/2020. (IX.03.) Bródy Sándor Könyvtár 2019. évi beszámolójának elfogadása

Rendelet száma Tárgya



Jegyzőkönyv

Készült: MátrabaHa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 03-án
16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: polgármesteri iroda.

Jelen vannak: Pádárné Gyuricza Henriett polgármester,
Forgó Zsolt képviselő,
Bíró Sándor képviselő,
Hajdu Péter képviselő,

Dr. Jakab Dorottya jegyző,

Igazoltan hiányzik: Répás Roland alpolgármester

Pádárné Gyuricza Henriett polgármester:
Köszönti a képviselőket és a jegyző asszonyt.
Megállapítja, hogy a képviselők közül négy fő jelen van, az ülés határozatképes, azt
megnyitja. Kérdi, bogy észrevétel van-e a kapott anyaggal kapcsolatban. Megállapítja, bogy
nem merült fel észrevétel.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Forgó Zsolt ás Bíró Sándor képviselőket.

Inditványára a Képviselő-testület egyhangúlag — 4 igen szavazattal O nem és O
tartózkodás mellett - jegyzőkönyv-hitelesítőnek Forgó Zsolt és Bíró Sándor képviselőket
kijelölte.

Pádárné Gvuricza Henriett polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. melyet a
Képviselő-testület egyhangúlag — 4 igen szavazattal. O nem és O tartózkodás mellett -

elfogad:

1.) A 23-25. számú főutak bővítése miatti rendezési terv módosításával kapcsolatos
határozatok (környezeti vizsgálat partnerségi véleményezés) elfogadása
Előterjesztő: polgármester, jegyző.

2.) Hozzájárulás a Hatvani Tankerület részére, hogy pályázatot nyújthasson be a
mátraballai általános iskola épületének felújítására a Magyar Falu Programban
Előterjesztő: polgármester, jegyző.

3.) REKI pályázat benyújtásáról való döntés
Előterjesztő: polgármester, jegyző.

4.) Egyebek



Napirendek

1.) A 23-25. számú főutak bővítése miatti rendezési terv módosításával kapcsolatos
határozatok (környezeti vizsgálat, partnerségi véleményezés) elfogadása
Előterjesztő: polgármester, jegyző.

Pádárné Gyuricza Henriett polgármester:
A 23-25. számú főutak bővítése nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy. A
településrendezési eszközök módosítása folyamatban. Ezen folyamat részeként szükséges az
előterjesztésben szereplő két határozati javaslat elfogadása.

Dr. Jakab Dorottya jegyző:
Ezen ügy miatt számos település rendezési tervének módosítása vált szükségessé. Mátraballát,
annak is pontosabban a külterületét érinti a legkisebb területen ez a fejlesztés.
A csatolt térkép is jól mutatja ezt.

Pádárné Gyurieza Henriett polgármester:
Kérdés, észrevétel, hozzászólás van?

A Képviselő-testület egyhangúlag — 4 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett -

az alábbi határozatokat hozza:

Mátraballa Közsézi Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2020. (IX.03.) sz. határozata
Mátraballa község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és
szabályozási tervének 2020. évi I. részbeni módosításával kapcsolatos környezeti
vizsgálat készítéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (1.11.)
kormányrendelet 4. *-ában foglaltak szerint Mátraballa község településszerkezeti
tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének — 2020. évi I. részbeni
módosításához, az államigazgatási szervek által megküldött vélemények alapján
megállapítja, hogy a környezeti vizsgálat elkészítésére nincs szükség.
2. A Képviselő-testület az egyes tervek illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (1.1 1.) Korrn. rendelet 5.*-ában foglaltaknak megfelelően felhatalmazza a
kidolgozót, hogy tájékoztassa az érintett környezet védelméért felelős szerveket a
Képviselő-testület döntéséről.

Határidő: azoimal.
Felelős: Pádárné Gyuricza Henriett polgármester és Dr. Jakab Dorottya jegyző



Mátraballa Közsé2i Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2020. (IX.03.) sz. határozata
Mátraballa község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és
szabályozási tervének 2020. évi I. részbeni módosításával kapcsolatos partnerségi
egyeztetés lezárásáról
A Képviselő-testület Úgy dönt, hogy:
I. A településfejlesztési koncepcióról, az ürtegrált településfejlesztési stratégiáról ás a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI.8.) kormányrendelet alapján készülő Mátraballa község településszerkezeti
tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási Tervének — 2020. évi I. részbeni
módosításához, a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 9/2017. (VII. 12.) önkormányzati
rendelete szerinti partnerek véleményét kikérte a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő
átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. tv. 1 65.~-a
figyelembevételével elektronikus úton. A véleményezési eljárás során a partnerek részéről
észrevétel, hozzászólás nem érkezett.

2. A képviselő-testület az településrendezési eszközök módosításának vonatkozásában a
partnerségi egyeztetési eljárást lezárja.

Határidő: azonnal.
Felelős: Pádárné Gyurieza Henriett polgármester és Dr. Jakab Dorottya jegyző

2.) Hozzájárulás a Hatvani Tankerület részére, hogy pályázatot nyújthasson be a
mátrabaHai általános iskola épületének felújítására a Magyar Falu Programban
Előterjesztő: polgármester, jegyző.

Pádárné Gyurieza Henriett polgármester:
A Magyar Falu Programban van lehetőség végre az iskola épületének felújítására. Hónapok
óta ezen dolgozik. A Hatvani Tankerület tud pályázni, aki levélben kérte az önkormányzatot
hozzájáruló nyilatkozat kiadására. A tetőcsere, a fűtési rendszer, valamint a külső szigetelés és
színezés, folyosói ablakok és bejárati ajtó csere történhet meg, ha a beadásra kerülő pályázat
pozitív elbírálásban fog részesülni.
Kérdezi, hogy szavazhatnak-e az iskolafelújitási pályázat benyújtásának támogatásáról?

A Képviselő-testület egyhangúlag — 4 igen szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett -

az alábbi határozatot hozza:

Mátraballa Közsé2i Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2020. (IX.03.) sz. határozata
HOZZAJARULO NYILATKOZAT a Hatvani Tankerületi Központ részére
iskolaépület — felújítási pályázathoz
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag aszerint dönt, hogy
támogatja a Hatvani Tankerületi Központ (3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) mátraballai
iskolaépület felújítására, illetőleg fejlesztésére irányuló pályázatának beadását.
A pályázati kiírás: Magyar Falu Program

Iskolaépület felújítása
MFP-IEF/2020.

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a jelen hozzájáruló nyilatkozatot soron
kívül küldje meg a Hatvani Tankerületi Központ számára.
Határidő: azonnal. Felelős: jegyző.



3.) REKI pályázat benyújtásáról való döntés
Előterjesztő: polgármester, jegyző.

Pádárné Gyurieza Henriett polgármester:
Sajnos az idei évben a költségvetés elfogadása után a COVID vírus hatása az élet valamennyi
területén jelentkezett. A Mátraballára iparűzési adót fizető vállalkozások is nehéz helyzetbe
kerültek. Az Onkormányzatnak a jogszabályi keretek között iparűzési adó visszafizetési
kötelezettsége keletkezett, mely két nagyobb vállalkozás esetében ez közel két millió forint.
Ezt visszafizetni az Onkormányzat nem képes, ellenkező esetben a működőképesség kerülne
veszélybe. Ezért javasolja azt a képviselőknek, bogy nyújtsák be az ún. REKJ pályázatot,
mely ha nyer, akkor ezt az összeget megkapja az Onkormányzat ás vissza tudja fizetni a két
nagyobb vállalkozásnak az iparűzési adó túlfizetést.

A Képviselő-testület egyhangúlag — 4 igen szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett -

az alábbi határozatot hozza:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2020. (VIII.10.) határozata
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete aszerint határoz, hogy a
2020. évben benyújtja pályázatát a „Rendkívüli önkormányzati támogatás” jogcímre.
Az igényelt támogatás összege: 1.922.844.- Ft, azaz Egymillió —

kilencszázhuszonkettőezer — nyoleszáznegyvennégy forint.
A támogatási kérelem benyújtásának indoka: iparűzési adó túlfizetési kötelezettség
teljesítése két nagyobb vállalkozás felé.
A fenti összeget „Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.
(111.11.) önkormányzati rendelete” nem tartalmazza.
Magyaroroszág 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3.
mellékletének 1.9. pontja alapján az Önkormányzatnak lehetősége van a fentiekben
részletezett kiadás fedezetének előteremtésére pályázatot (REKI) benyújtani.
A Képviselő-testület felhatalmazást ad a fentiekben meghatározott pályázat ás
mellékleteinek határidőben történő benyújtására.
Határidő: azonnal.
Felelős: Dr. Jakab Dorottya jegyző.

4.) Egyebek

Pádárné Gyurieza Henriett polgármester:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Rózsavölgy ás a József Attila út közötti hidat a mai napon
azonnali hatállyal lezáratta, mivel a hid tartó elemei olyan rossz állapotban vannak, hogy ott a
gépjárművel való közlekedés nem biztonságos.
Kéri a képviselőket, hogy a híd felújításának lehetőségéről gondolkodjanak együtt. Ezt a hidat
az Onkormányzat 2016. decemberében ugyan megcsináltatta, de nyilvánvalóan nem
teljeskörű felújítás történt, mivel a tartószerkezet nem került kicserélésre. Illetve a híd deszkái
sem megfelelő állapotban vannak. Jelenleg nem látja biztosítottnak a komplett felújítás anyagi
fedezetét, ezért a jövőben megoldási javaslatokat kér a Képviselő-testület tagjaitól.



Dr. Jakab Dorottya jegyző:
A Bródy Sándor Könyvtár megküldte a 2019. évi, Mátraballára vonatkozó tájékoztatóját. Az
anyag részletes, látszik, hogy sokrétű, színes programokkal, könyvekkel látták el a helyi
könyvtárat.

A Képviselő-testület — 4 igen szavazattal, 0 nem és O tartózkodás mellett - az alábbi
határozatot hozza:

Mátraballa KözséRi Önkormányzat Képviselő-testületének
3 1/2020. (IX.033 határozata
Mátraballa Községi Onkormányzat egyhangúlag elfogadja a Bródy Sándor Könyvtár
HEVESTEKA Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerének 2019. évi tájékoztatóját.
Felelős: polgármester.
Határidő: értelem szerint.

Pádárné Gyurieza Henriett polgármester:
Van-e még valakinek az egyebekben bejelenteni v oja, észrevétele, kérdése?

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

K.m.f

Pádárné za Henriett Dr~3)ikab Dorottya
pal ter jegyző

Forgó Zsolt
jkv. hit.

B ó Sánd r
jkv.hit.


