Mátramindszent Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2011. augusztus 25 -i
7/2011. számú
Jegyzőkönyve

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-i
rendes üléséről.
Jelen vannak: -Horváth János polgármester
- Usák László alpolgármester
- Kiss Szilveszter
- Hajas Attila képviselők,
- Varga Istvánné, valamint
- Bata József körjegyző,
- Meghívottak a jelenléti ív szerint.
Horváth János polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy a testületi ülés
határozatképes, mivel mind a 4 fő képviselő jelen van.
Horváth János polgármester a meghívóban jelzett napirendi pontokra tesz javaslatot, majd
szavazásra teszi fel a napirendi pontok elfogadását és megállapítja, hogy a képviselő-testület 5
igen szavazattal a következő napirendi pontokat fogadta el:
Napirend:

1.) Bátonyterenyei Rendőrkapitány tájékoztatója
Előterjesztő: Rendőrkapitány
2.) Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetési beszámolója
Előterjesztő: Horváth János polgármester
3.) Egyebek
Előterjesztő: Horváth János polgármester
Zárt ülés keretében szociális kérelmek elbírálása.
Napirend tárgyalása:
1.) Bátonyterenyei Rendőrkapitány tájékoztatója
Előterjesztő: Rendőrkapitány
Horváth János polgármester először is gratulál a rendőrkapitánynak kinevezéséhez és
megkéri, hogy adjon tájékoztatást az eltelt időszakról.
Dr. Lengyel Tamás rendőrkapitány köszöni a gratulációt és tájékoztatást ad az eltelt nyolc
hónapról. Elmondja, hogy a rendőri állomány egy fővel gyarapodott, de ahhoz még elég
kevés, hogy körzeti megbízottat adjanak a községbe. Körzeti megbízottat sajnos egyenlőre
ígérni nem tud. Tizennégy üres hely van, amit be lehetne tölteni. A rendőrség munkáját a
bűnügy és a közrend alakítja. Az eltelt időszakban a bűncselekmények csökkentek, úgy
gondolja, hogy sikerült a hangot megtalálni az emberekkel, bizalommal fordulnak hozzánk.
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bűncselekmények száma az eltelt 8 hónapban csökkent a körzetbe. Területi megoszlása
szerint viszont Mátramindszenten 15%-ról 19%-ra növekedett. A közlekedési
bűncselekmények száma, valamint a lopások száma is emelkedett. A házaló csalókra hívja fel
még a figyelmet. Nagyon sok idős embert becsapnak. Az idősebb embereknek jobban kell
vigyázni és idegen embereket nem szabad beengedni a házba. Úgy gondolja, hogy
hiszékenyek az emberek elhiszik amit mondanak és így félre tudják vezetni őket. A helyszíni
bírságolás csökkent a településen.
Kiss Szilveszter képviselő kérdezi, hogy ha több rendőr kellene ember nincs vagy pénz nincs
rá?
Rendőrkapitány elmondja, hogy az ORFK rendelkezik a pénzek elosztásáról. Embert meg oda
adnak ahol a legnagyobb szükség van rá.
Usák László alpolgármester: sok rendőr végzett most is, de úgy gondolja, hogy ide nem jut
körzeti megbízott, ígéretet kaptunk rá, hogy lesz. Mi ennek az oka, hogy nem jön rendőr?
Rendőrkapitány elmondja, hogy akik most végeztek is olyan helyre mennek ahol nagyobb a
szükség rájuk.
Több kérdés nem lévén Horváth János polgármester megköszönte a rendőrkapitány
tájékoztatását. A képviselő-testület a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.
2.) Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetési beszámolója
Előterjesztő: Horváth János polgármester
Horváth János polgármester elmondja a képviselőknek, hogy az írásos anyagot mindenki
kézhez kapta. Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy gazdálkodásunkat úgy kellett irányítani,
hogy fizetőképességünket megőrizzük az intézményhálózatot fenntartsuk. ÖN-HI-KI
támogatást 5,9 millió Ft-ot kaptunk. A kifizetetlen számlákat és a 2010 évi képviselők tisztelet
díját fizettük ki belőle. Még így is vannak számlatartozásaink.
Bata József körjegyző elmondja, hogy a költségvetési rendelet módosítást a következő
testületi ülésre készítjük el, mivel kell a ÖN-HI-KI támogatás miatt.
Kovácsik Andrásné gazdálkodási előadó elmondja, hogy a támogatást csak arra lehet költeni
amire pályáztunk. Kifizetetlen számlák kifizetésére és a tiszteletdíjra kértük és ezzel kell
elszámolni is.
Horváth János kérdezi a képviselőket, hogy van e valakinek a napirenddel kapcsolatban
véleménye, javaslata.
Több javaslat, hozzászólás nem volt így a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet és
megállapítja, hogy 5 igen egyhangú szavazattal a 2010. évi beszámolót elfogadja és a
következő határozatot hozta:
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az önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének beszámolójáról.
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. I. félévi beszámolót
megtárgyalta és mellékleteivel azt elfogadja.
3.) Egyebek
a.) ÖNHIKI pályázat benyújtása
Előterjesztő: Horváth János polgármester
Horváth János polgármester elmondja, hogy az önkormányzat működőképessége megőrzése
érdekében kiegészítő támogatási igényt nyújthat be az ellátott feladatok működtetéséhez
kapcsolódó hiányok fedezetének csökkentésére. Tehát újból be lehet nyújtani majd az
ön-hi-ki- pályázatot. Amint tudják a képviselők az első félévben benyújtott pályázaton is
nyertünk. 5,9 millió forintot. Ezt a támogatást csak arra lehet költeni amire igényeltük.
Kéri a képviselőket mondják el véleményüket, javaslataikat.
Kiss Szilveszter képviselő kérdezi, hogy mit lehet elszámolni a pályázat benyújtásakor.
Kovácsik Andrásné gazdálkodási előadó elmondja, hogy a 60 napon túli közüzemi, valamint
társulás felé való tartozások (közvilágítás, szemétszállítás, csatornadíj, kistérség,
körjegyzőség) támogatására igényelhető.
Horváth János polgármester több kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban nem volt, így
szavazásra teszi fel és megállapítja, hogy képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2011. (VIII. 25.) önkormányzati határozata
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011.évi támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról
1. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011.
évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény 6. számú melléklet 2. pontja
alapján (a továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
2.

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény
alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I. b)

A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-én 1000 fő alatti és
Dorogháza székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
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ilyen jogcímen 4.072 ezer forint összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 24.253 ezer forint összegű
működési célú hiánnyal fogadta el.
IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg
az Ötv. 88.§ (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.
V. a) Az önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem
kötelezett.
b.) Önkormányzati ingatlan eladására javaslat
Előterjesztő: Horváth János polgármester
Horváth János elmondja, hogy megkereste Kun Gábor Mátramindszent, Rákóczi út 34. számú
ingatlan tulajdonosa és kérte, hogy a mellette lévő önkormányzati árkot meg szeretné venni,
mivel amikor a vizet vezették, a csonk erre a területre lett téve. Az árok má, mint árok nem
nagy célt szolgál, be van töltődve. A területe 370 m2. Mi így osztatlan tulajdonba eladjuk és
majd ő a szomszéddal együtt megosztatja. Mint tudjuk, hogy amikor a temető bővítéshez
vásárlódott a terület 50 Ft-tól 100 Ft m2-ig fizettünk a tulajdonosoknak. Erre a területre ha a
testület hozzájárul, hogy eladjuk 40 eFt-ot javaslok.
Kérem a testületet, hogy mondjanak véleményt az eladással és az árral kapcsolatosan.
Usák László alpolgármester támogatja az eladást és a 40 eFt-ot is árat is.
A képviselő-testület többi tagja is egyetért a javaslattal
Horváth János polgármester szavazásra teszi fel a napirendet és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 5 igen egyhangú határozattal a következő határozatot hozta:
54/2011.(VIII. 25.) számú határozat
önkormányzat ingatlan eladására
Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mátramindszent, Rákóczi út
32/2 és 34 házszám közötti önkormányzati tulajdonú árok megnevezésű területet eladja.
A terület nagysága 370 m2 ára 40.000.-Ft.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a vevőt tájékoztassa a döntésről és az
adásvételi szerződést kösse meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Horváth János polgármester
c.) Asszonykórus támogatása
Horváth János polgármester
Horváth János polgármester elmondja, hogy az asszonykórus tagjai egyforma felsőt
szeretnének vásárolni fellépésükre. Még egyenlőre nem tudják, hogy mennyibe fog kerülni.
Én javasolok részükre 50 eFt támogatást úgy gondolom, hogy megérdemlik, hogy az
önkormányzat ennyivel támogassa.
Kérem a testületet mondjanak véleményt, javaslatot.
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támogatását és 5 igen egyhangú szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
55/2011. (VIII. 25.) számú határozat
Asszonykórus támogatásáról
Mátramindszent
Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a Mátramindszenti
Asszonykórust 50.000.-Ft-tal támogatja. A támogatás összegét felső ruházatra kell fordítani.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatról az asszonykórus vezetőjét
értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. szeptember 30.
d.) Dézsi Dénes lakás felújítási támogatás kérése
Előterjesztő: Horváth János polgármester
Horváth János polgármester elmondja, hogy Dézsi Dénes lakás felújítási támogatás iránti
kérelmet nyújtott be. A Rákóczi úton van neki egy családi ház amit szeretne felújítani. Már
ablakokat cserélt, de vannak még belső munkálatai (pucolás, betonozás, kémény felhúzás)
amit már saját erejéből nem tud folytatni. Egyedül élő, munkahellyel rendelkező fiatalember.
A pénzügyi lehetőségünk igen szoros, de úgy gondolom, hogy azért valamennyivel
támogassuk meg. Javaslok 100 eFt összeget.
Kérem a testületet mondjanak javaslatot.
A Képviselő-testület a javaslattal egyetértett így a polgármester szavazásra teszi fel lakás
felújítási támogatást és megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal a
következő határozatot hozta:
56/2011.(VIII.25.) számú határozat
Dézsi Dénes lakás felújítási támogatásáról
Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dézsi Dénes Mátramindszent,
Rákóczi út 71. szám alatti lakos lakás felújítási támogatását 100 eFt-tal támogatja.
Utasítja a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg, valamint a támogatás összegének
kiutalásáról gondoskodjon.
Felelős: Horváth János polgármester
Határidő: 2011. szeptember 15.
e.) Tájékoztatások
Előterjesztő: Horváth János polgármester
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Horváth János javasolja a képviselő-testületnek, hogy el kellene azon gondolkodni, hogy az
iparűzési adót megszüntessük e. Utána kell járni, hogy nekünk ebből mennyi a haszon és
mennyi kiesés lenne. Dönteni most nem kell, majd decemberbe visszatérünk rá, hogy
meglépjük e.
- Mindszenti Nap és a Falunapi rendezvény pénzügyi kiadásairól
Horváth János polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Mindszenti Nap
költségei az utaztatás 65 eFt, étkezési hozzájárulás 95 eFt, és egyéb útiköltség (kiállítási
anyag leszállítása, az egyik busz ottani fuvarozása stb.) 60 eFt. A rendezvényre a fellépőket
ingyen vittük és ingyen étkeztettük a nem fellépők hozzájárulásával 20 főre vetítve 130 eFt-ba
került.
A falunapi rendezvényünknél is arra igyekeztünk, hogy minél kevesebből jöjjön ki.
Alapítvány támogatott meg 120 eFt-tal így a hivatalnak csak 55 eFt-jába került. De úgy
gondolom, hogy szerényen is de színvonalas műsorral kedveskedtünk vendégeinknek. A
fellépőket itt is megvendégeltük.
- Idősek napjának megrendezéséről
Horváth János polgármester elmondja a képviselő-testületnek, hogy az idősek napját úgy
gondolja, hogy november 12-én kellene megrendezni. Mivel még akkor olyan hideg sincs.
A vacsorának pedig disznótorosat kellene készíteni. Még lehet rajta változtatni csak a
következő testületi ülésig gondolkodjunk rajta, hogy a javaslat elfogadható e.
-

LIVIA Csokoládégyár munkalehetőség ajánlatáról

Polgármester elmondja, hogy a LIVIA Csokoládégyár tulajdonosa megkereste, hogy ha van
olyan helyünk ahol csokoládékat lehetne csomagolni akkor vagy 6 fő részére tudna munkát
adni. Egyeztettem vele ki fog jönni és megnézzük a kultúrotthonba a kistermet, vagy az orvosi
lakást, hogy megfelelő lesz e, vagy elég nagy-e ahhoz, hogy ott ezt a munkát el lehetne
végezni. Úgy gondolom, jó lenne, ez is egy kis munkalehetőség lenne a faluba.
-

Egészségnap

Szeptember 17-én egészségnapot szeretnénk rendezni védőnő, doktornő, nőgyógyász,
valamint véradás is lenne. Meghirdetjük és reméljük, hogy minél többen el fognak jönni.
-

Jelzálogjog törlése

A Bakancsos házról az OTP Bank Nyrt.által bejegyzett 7 millió Ft-os jelzálogjog bejegyzés
törlése megtörtént a Földhivatalnál.
-

Közmunka programról

Közfoglalkoztatási minta program indul a bátonyterenyei kistérségbe. A minta program 7
elemből áll és két évre szól. Mi 5 elemre adjuk be a pályázatot.
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rendbe tételére, belvíz-elvezető rendszerek rendbetételére, patakmedrek rendbetételére,
valamint a kistérségi közút hálózatok rendbetételére. Jelen állapotban így van, de nem tudjuk,
hogy mi lesz belőle. Ebben az évben kb. 10-15 főt lehetne még alkalmazni. Jövőre 30-35 fő
lesz a programba bevonva.
Most szeptemberre és októberre kaptunk 12 fő, valamint november és decemberben is 12 fő
közmunkást.
Kérem a képviselő-testületet, hogy a tájékoztatásomhoz van e valakinek észrevétele javaslata.
Horváth János polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület hozzászólás és vélemény
nélkül a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.

A polgármester kérdezi a képviselőket, hogy van e valakinek javaslata bejelenteni valója?
Kiss Szilveszter képviselő kérdezi a polgármester úrtól, hogy lesz e még ebbe az évben
lomtalanítás?
Horváth János polgármester elmondja, hogy a VGÜ Kft-vel kötött szerződésünkben nincs a
lomtalanítás. Külön kérésre külön költségért ezt felvállalnák, de a költségvetésünk olyan
szoros, hogy ezt most nem tudjuk kifizetni. A Bátonyterenyei Városgazdálkodásnak a
szerződésében benne van egy lomtalanítás. Ha az majd jobb ajánlatot ad jövőre azzal
szerződünk.
Usák László alpolgármester a teniszpályával kapcsolatban elmondja, hogy rendbe hoztuk, de
most úgy látja nincs gazdája. Mi lesz vele?
Horváth János polgármester elmondja, hogy adományból volt a salak kifizetve nem az
önkormányzat fizette ki. A fiatalok mehetnének, de már hetek óta oda nem megy senki.
Egyesületet alakíthatnának ehhez kellene 10 fiatal, akik felelősséget vállalnának a pálya
karbantartására és a játék megszervezésére.
Több kérdés nem lévén a polgármester a megjelenteknek a részvételt megköszönte és az ülést
zárt ülés keretében folytatódott tovább.

Kmft.

Horváth János
Polgármester

Bata József
körjegyző

