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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 18-i
rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: -Horváth János polgármester
- Kiss Szilveszter
- Hajas Attila képviselők,
- Varga Istvánné, valamint
- Bata József körjegyző,
- Meghívottak a jelenléti ív szerint.
Horváth János polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy Usák László
alpolgármester munkahelyi elfoglaltsága miatt távozását előre bejelentette, de a testületi ülés
határozatképes, mivel a 3 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 4
igen szavazattal a következő napirendi pontokat fogadta el:

Napirendi pontok:
1.) Előterjesztés a települési ivóvíz és szennyvíz közművagyon üzemeltetési jogának
az ÉRV Zrt. Részére történő értékesítéséről, üzemeltetési szerződés megkötéséről.
Előterjesztő: Horváth János polgármestere
2.) Mátramindszent Önkormányzat és szervei
SZabályzatának módosítás
Előterjesztő: Horváth János polgármester

Szervezeti

és

Működési

3.) Csatlakozás hulladékgazdálkodási társuláshoz
Előterjesztő: Horváth János polgármester
4.) Egyebek
Napirend tárgyalása:
1.) Előterjesztés a települési ivóvíz és szennyvíz közművagyon üzemeltetési jogának
az ÉRV Zrt. Részére történő értékesítéséről, üzemeltetési szerződés megkötéséről.
Előterjesztő: Horváth János polgármestere
Horváth János polgármester köszönti a ÉRV Zrt., valamint a Bátonyterenyei Csatorna- és
Vízmű Kft. képviselőit. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy folyamatban van a viziközmű és
csatornahálózat üzemeltetési jogának eladásával kapcsolatos tárgyalások. Több fordulós
egyeztetés történt, részben az érintett polgármesterek részben pedig az érintett társaságok
részvételével. A végleges döntést az érintett települések testületeivel kell meghozni. Hogy
rendelkezzenek megfelelő információval az ülésre meghívta a vállalkozások képviselőit, és
megkéri először ÉRV Zrt. képviselőét , hogy tájékoztassa a képviselő-testületet.
Lőrinc Ákos tájékoztatja a jelenlévőket a vállalat helyzetéről a víz és csatornaszolgáltatásban
elfoglalt helyéről. Tájékoztatást nyújtott a tervezett jogszabályi változásokról, valamint az
eddig részükről lefolytatott tárgyalásokról és előkészítő tevékenységről.
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biztosító víz és csatornamű által ellátott szolgáltatások átvételére. Az üzemeltetői jog
ellenértékeként a csatolt szerződés tervezetek szerinti egyszeri díjat, valamint az évente
fizetendő ténylegesen településenként keletkező szennyvíz utáni használati díjat fizetnék.
Vállalják a rendszer üzembiztos működtetését és átveszik jogutódlással a jelenlegi dolgozói
létszámot. A részletes javaslatot a mellékelt szerződéstervezetek szakmai tájékoztató
tartalmazza.
Kéri a testületet, hogy a döntéskor vegye figyelembe a javaslatokat és az előnyösebb ajánlat
mellett döntsenek.
Gubán Zoltán Bátonyterenye és Környéke Víz és Csatornamű Kft. ügyvezető igazgatója
szintén tájékoztatja a testületet az eddig végzett tevékenységükről a várható eredményről,
valamint az általa készített összefoglaló jelentés és tájékoztató tartalmáról, melyet megküldött
minden önkormányzatnak. Mint jelenlegi üzemeltető szintén vállalnák továbbra is az
üzemeltetést és ismerteti az elképzeléseket, melyet ha a tulajdonosi kör jóvá fog hagyni
nyereségesen lehetne működtetni a Kft. Szintén tájékoztatja a jelenlévőket a várható
jogszabályi változásokról melyeket különbözően értelmeznek. Szerinte nincsenek az
önkormányzatok lépés kényszerbe azért azt javasolja, hogy döntésüket csak a megjelent
jogszabály ismeretében azt követően hozzák meg és írják ki a pályázatot melyre várhatóan
lehetőség lesz.
Usák László alpolgármester elmondja, hogy az elhangzottakból egyértelműen nem tűnik ki,
hogy Mátramindszent részére melyik a jobb ajánlat. Ténylegesen nem fogunk beleszólni
lényegi döntésekbe amennyiben a tulajdonosi kör választ akkor túl sok lehetőségünk nem
lesz. Ugyan ez a probléma az ivóvíznél is ahol Salgótarján egyedül dönthet mint többségi
tulajdonos és kénytelenek vagyunk az országban a legdrágábban venni az ivóvizet. A lakosság
csak azt észleli, hogy mennyit kell fizetni, azt nem, hogy az önkormányzat ezen kívül
valamilyen juttatást kap e.
Lőrinc Ákos elmondja, hogy ajánlatot nyújtottak be a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.
által ellátott területek üzemeltetésére is ahol 100 Ft/m3 –rel lehetne olcsóbb az ivóvíz. Erre
reagálás Salgótarján részéről eddig nem történt. A használati díjként az önkormányzatok
részére visszajuttatott 60 Ft/m3 szabad felhasználású, ezért dönthet úgy is a képviselő-testület,
hogy vagy teljes mértékben a csatornadíj csökkentésére használja vagy csak részben, de
dönthet úgy is, hogy ezt az összeget a településen belül más célra.
Bata József körjegyző véleménye szerint mint két ajánlat megfelel a jelenlegi jogszabályi
háttérnek. A következőkben ezen jogszabályok hogyan változnak ez jelenleg még nem ismert.
Tervezetek vannak, de döntés még nincs. A tervezetből az tűnik ki, hogy a kormányzati
szándék a nagy szolgáltatók irányában mozdult el, mivel így tudják legjobban érvényesíteni
azon szándékukat, hogy az egész országban állami víz és csatornadíj történjen bevezetésre.
Mivel az ÉRV Zrt. teljesen állami tulajdonú és állami tulajdonban lévő több vízbázissal
rendelkezik a feladatát hosszútávon el tudja látni. A szerződés tervezetben 30 év nagyon sok a
leírt garanciák az üzemeltetést biztosítják, de ismerve a nagyon gyorsan változó
jogszabályokat igazi garanciát ezek sem nyújtanak.
Javasolja a képviselő-testületnek mivel dönteni e nem kell az együttes testületi ülésig még
lehet tájékozódni és majd akkor hozza meg döntését.
Horváth János polgármester kérdezi Gubán Zoltántól, hogy a jelenlegi 20 Ft-os használati díj
megemelésre került volna e ha nem érkezik más üzemeltetési ajánlat.
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a tulajdonosok sem az érintett önkormányzatok részéről a társaság irányában nem érkezett.
Kiss Szilveszter képviselő elmondja, hogy az eddig elhangzottak alapján egyik ajánlat sem
győzte meg igazán. Hosszúnak tartja a 30 éves szerződési időszakaszt, ugyanakkor a várható
jogszabályi változások miatt bizonytalan lehet a jelenlegi szolgáltató lehetősége is.
Horváth János polgármester kérdezi, hogy mi történik ha többségi tulajdonos Bátonyterenye
átadja az üzemeltetési jogot a többi önkormányzat pedig nem.
Lőrincz Ákos válaszában elmondja, hogy a 30 éves időszak változtatható, mivel az
üzemeltetési szerződé tervezete tartalmazza a szerződés felbontásának lehetőségeit is.
Amennyiben Bátonyterenye dönt az érintett települések külön koncesziós szerződés alapján
üzemeltethetik más szolgáltatóval a rendszerüket amely megfelel a jogszabályi előírásoknak.
Azonban mivel egységes rendszerről van szó várhatóan nem lesz olyan szolgáltató aki
szerződést fog kötni külön az egyes településekre. A 30 év azért van a tervezetben mert kell
lenni egy időnek ameddig megtermelődik a befektetett összeg és már haszon is keletkezik.
Számításaink szerint ez csak hosszú távú szerződéssel lehetséges.
Horváth János polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a héten még összefog ülni a
tulajdonosi kör és hoz valamilyen döntést. A Bátonyterenyei Polgármesteri Hivatal
előterjesztést fog készíteni melyet várhatóan pénteken tudunk megküldeni a testületi tagok
részére és várhatóan hétfőn azaz 24-én 17 órától lesz együttes testületi ülés mely előtt még
egyeztetni fogunk és kialakítjuk álláspontunkat.
Horváth János polgármester megköszöni a vendégeknek a tájékoztatást a képviselő-testület a
tájékoztatókat határozat hozatal nélkül tudomásul vette.
Az ÉRV Zrt. ,valamint Víz-és Csatornamű képviselői a testületi ülésről eltávoztak.
2.) Mátramindszent Önkormányzat és szervei
SZabályzatának módosítás
Előterjesztő: Horváth János polgármester

Szervezeti

és

Működési

Horváth János polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 4/2011.(IV.01.)
elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatunkban mellékletként be kell illeszteni az
önkormányzat által használt szakfeladat rendet. Csak azon szakfeladatokat használhatjuk, erre
kérhetünk támogatást, erre könyvelhetünk, melyek rögzítve vannak a törzskönyvi
nyilvántartásban is. Azért, hogy ezen gazdálkodási feladatunkat eltudjuk látni, kérem az
SZMSZ módosítását.
Horváth János polgármester szavazásra teszi fel a SZMSZ módosítását és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal a következő rendeletet alkotja:
11/2011.(X.19.) önkormányzati rendelet
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
4/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
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Előterjesztő: Horváth János polgármester
Horváth János polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Mátramindszent Község
Önkormányzata 42/2011.(V. 25.) számú határozatával döntött csatlakozási szándékáról a
Kelet Nógrád Hulladékgazdálkodási Társulásba történő részvételéről. Ahhoz, hogy pályázatot
tudjon benyújtani a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében érintett önkormányzatok
képviselő-testületeinek szükséges nyilatkozniuk, hogy részt kívánnak e venni a társulás
munkájában, valamint arról is, hogy elfogadják e a társulási szerződést melyet mellékletben
megküldtek. A társulásban a Pásztó a bátonyterenyei a szécsényi és a salgótarjái kistérség
települései vesznek részt, azon célból, hogy a hazai és európai uniós követelményeket
kielégítő korszerű, komplex hulladékgazdálkodási rendszert alakítsanak ki és tartsanak fenn.
Horváth János polgármester szavazásra teszi fel a pályázattal kapcsolatos napirendet és
megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
65/2011.(X.18.) számú határozat
Csatlakozás hulladékgazdálkodási társuláshoz
1. Mátramindszent Község Képviselő-testülete a KEOP-7.1.1.1./09-11 pályázat
előkészítéséhez elkészített előzetes megvalósíthatósági tanulmányban foglaltakkal
egyetért.
2. Mátramindszent Község Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a Kelet –Nógrád
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás megállapításával egyetért, abban alapító
tagként részt kíván venni.
3. Mátramindszent Község Képviselő-testülete a társulási megállapodást a melléklet
szerint elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a társulás megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4.) Egyebek
a.) A Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak
Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Bata József körjegyző

Többcélú

Társulása

Bata József körjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy elkészült a Kistérségi Szociális
Központ új épülete. A Kistérség pályázott, melyben kötelezettséget vállalt a közösségi
szenvedély beteg ellátás, a közösségi pszichiátriai beteg ellátás, a támogató szolgáltatás
feladatok beindítása. Ahhoz, hogy eltudja látni ezen feladatait szükséges a társulási
megállapodás valamint az intézmény alapító okiratának módosítása. Szerepeltetni kell a
közösségi ellátások és a támogató szolgáltatás szakfeladatokat, mivel a támogatás csak így
hívható le és költség csak így könyvelhető.
Kérem a testület tagjait a társulási tanács megállapodását módosítani szíveskedjen.
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megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
66/2011. (X.18.) számú határozat
A Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásának módosítása
Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Bátonyterenye
Kistérség
Önkormányzatainak
Többcélú
Társulása
Társulási
Megállapodásának módosítását és a következő határozatot hozta:
a.) Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
Megállapodása III/G. fejezet 3. pontja kiegészül az f) és g) pontokkal:
f.) közösségi ellátások
g.) támogató szolgáltatás

Társulási

b.) A Társulási Tanács elfogadja a csatolt melléklet szerinti alapító okiratot módosító
okiratot és Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth János polgármester

A már elfogadott módosítások miatt szükséges módosítani a többcélú társulás fenntartásában
lévő Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát,
Szakmai programját, valamint a házirendet is.
Kérem a testület tagjait, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Horváth János polgármester szavazásra teszi fel a pályázattal kapcsolatos napirendet és
megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
672011. (X. 18.) számú határozat
Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ SZMSZ-ének és házirendjének
módosításáról
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye
Kistérségi Szociális Központ SZMSZ-ének és házirendjének módosítását és a következő
határozatot hozta:
A Társulási Tanács elfogadja a csatolt melléklet szerinti szakmai programokat: közösségi
szenvedélybeteg-ellátás, a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások pszichiátriai betegek
számára ellátások szakmai programját, valamint a csatolt Szervezeti és Működési
Szabályzatot, Házirendet.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth János polgármester
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Előterjesztő: Horváth János polgármester
Horváth János polgármester elmondja, hogy Farkas Zoltán a Mátramindszent, Arany János
úton lévő házának rendezésére (kifizetésére) kér kamatmentes kölcsönt. Most albérletben
lakik de szeretne visszaköltözködni a lakásba mert megüresedett. Ezt ki kell fizetni és rendbe
kellene tenni.
Kéri a képviselő-testületet, hogy 200 eFt-tal támogassa meg.
Horváth János polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy mondjanak véleményt,
javaslatot.
Majd vélemény és javaslat nélkül szavazásra teszi fel Farkas Zoltán kamatmentes támogatás
kérelmét és megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 nem szavazattal a kérelmet nem
támogatja és a következő határozatot hozta:
68/2011.(X.18.) számú határozat
Farkas Zoltán kamatmentes kölcsön kérelméről
Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas Zoltán Mátramindszent,
Arany János út 6. szám alatti lakos kamatmentes kérelmét elutasította.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Horváth János polgármester
Az ülésen több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és bezárta.

Kmft.

Horváth János
Polgármester

Bata József
körjegyző

