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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-i
rendes üléséről.
Jelen vannak: -Horváth János polgármester
- Usák László alpolgármester
- Kiss Szilveszter
- Hajas Attila
- Varga Istvánné képviselők,valamint
- Bata József körjegyző,
- Meghívottak a jelenléti ív szerint.
Horváth János polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy az ülés határozat
képes, mivel 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:
Napirendi pontok:
1.) Bátonyterenye és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
jóváhagyása
Előterjesztő: polgármester
2.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: polgármester
3.) Egyebek

költségvetésének

Napirend tárgyalása
1.) Bátonyterenye és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésének
jóváhagyása
Előterjesztő: polgármester
Horváth János polgármester elmondja, hogy a múlt testületi ülésen elnapoltuk a Kistérségi
Társulás költségvetését, mivel anyagunk nem volt hozzá. Kaptunk anyagot amiben láthatjuk
az önkormányzatnak mennyivel kell hozzájárulni a Kistérségi Társulás költségvetéséhez.
Önkormányzatunknak a munkaszervezet és szociális ellátás támogatására 3.353 eFt-ot, óvodai
ellátásra 3.395 eFt-ot, iskolai támogatásra 12.900.-eFt támogatással kell hozzájárulni.
Kéri a képviselő-testületet, hogy van e valakinek kérdése, véleménye.
Polgármester megállapítja, hogy sem vélemény, sem kérdés nem hangzott el így szavazásra
teszi fel a Kistérségi Társulás költségvetésének elfogadását és 5 igen egyhangú szavazattal a
következő határozatot hozta:

-29/2012.(II.28.) önkormányzati határozat
Bátonyterenye és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésének jóváhagyásáról
Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetését és azt jóváhagyja.
a.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Horváth János polgármester elmondja, hogy az önkormányzat költségvetéséhez megkapta
mindenki az előterjesztést amiben jeleztük, hogy a Kistérségi Társulás költségvetése miatt a
mi költségvetésünk fő bevételi és kiadási oldal főszámai nem változnak.
Kérem a képviselő-testületet, hogy az elmúlt ülésre és a mostani ülésre kiküldött
előterjesztések, táblázatok figyelembe vételével van e valakinek véleménye, kérdése.
Polgármester megállapítja, hogy vélemény és kérdés nem hangzott el így szavazásra teszi fel
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadását és 5 igen egyhangú szavazattal a
képviselő-testület a következő rendeletet alkotta:
4/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Költségvetési rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.
3.)Egyebek
a.) Rendezési terv módosítási kérelem
Előterjesztő: polgármester
Horváth János polgármester elmondja, hogy az elmúlt testületi ülésen a kérelemmel már
foglalkoztunk és abban maradtunk, hogy mindkét felet beidézzük és egyeztettünk velünk.
A felek részéről mindkettő bent volt különös egyezség nem született a vita továbbra is fennáll.
Ezért újból kérem a képviselő-testületet, hogy hozzájárulunk e a rendezési terv
módosításához, mondják el véleményüket.
Kiss Szilveszter képviselő kérdezi, hogy ha módosításhoz hozzájárulunk mekkora nagyságú
terület jön létre.
Horváth János polgármester elmondja, hogy a négy helyrajzi számú ingatlanok területének két
önálló építési telekre történő megoszthatóságának biztosítása lehetséges. A terület méret
mindkét részről 250 m2 nagyságú lesz.
Horváth János polgármester megállapítja, hogy több hozzászólás nem volt így szavazásra
teszi fel a rendezési terv módosítását és megállapítja, hogy 5 igen egyhangú szavazattal a
képviselő-testület a következő határozatot hozta:

-310/2012.(II.28.) önkormányzati határozat
Szabályozási Terv felülvizsgálatáról és módosításáról
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Mátramindszent
Község Szabályozási Terve a Mátramindszent 482/1 - 482/2 - 482/3 - 482/4 Hrszú
ingatlanokra vonatkozóan felülvizsgálatra és módosításra kerüljön oly módon, hogy a
beépíthető ingatlan területe 250 m2 legyen.
A felülvizsgálattal és a módosítással kapcsolatos költségek a kérelmezőt terhelik.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy felülvizsgálattal kapcsolatosan járjon el.
b.) Támogatói nyilatkozat
Előterjesztő: polgármester
Polgármester elmondja, hogy Bátonyterenyei Polgárokért Közhasznú Egyesület vezetője
megkeresett, hogy nyilatkozzunk, hogy a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által szervezett
élelmiszer –adományozási programban részt kívánunk e venni és munkájuk megvalósításában
támogassuk. Évek óta kapunk e szervezettől adományokat, úgy gondolom, hogy a kapcsolat
jó.
Kérem a testületet, hogy mondják el véleményüket.
Horváth János polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület hozzászólás nélkül 5 igen
egyhangú szavazattal a napirenddel kapcsolatosan a következő határozatot hozta:
11/2012.(II. 28.) önkormányzati határozat
Támogató nyilatkozatról
Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Élelmiszerbank
Egyesület által szervezett élelmiszer-adományozási program – beleértve az Európai Uniós
Élelmiszersegély Programot is – településünkön történő megvalósításában ajánlja és
támogatja a Bátonyterenyei Polgárokért Közhasznú Egyesület munkáját.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogató nyilatkozat aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
c.) Polgárőr Egyesület támogatás kérelme
Előterjesztő: polgármester
Horváth János polgármester elmondja, hogy a Mátramindszent Polgárőr Egyesület elnöke
kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy működésükhöz támogatást nyújtson.
Be kell fizetni a gépjármű adót, és egyéb kiadások fedezésére kérik.
Polgármester kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket.

-4 Usák László alpolgármester elmondja, hogy ő javasol 30 eFt-ot.
Polgármester megállapítja, hogy több hozzászólás nem volt így szavazásra teszi fel és
megállapítja, hogy 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
12/2012.(II. 28.) önkormányzati határozat
Polgárőr Egyesület támogatásáról
Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mátramindszent Polgárőr
Egyesület működéséhez 30.000.-Ft támogatást nyújt.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átutalásról gondoskodjon.
Felelős: polgármester
Határidő: március 10.
Tájékoztatások
Polgármester tájékoztatást ad, hogy
Bátonyterenye és Környéke Víz- és Csatornamű Kft a szennyvízelvezés 2012. évi hatósági
díjára vonatkozólag Mátramindszent területén a szolgáltatás díj 375.-Ft/m3+Áfa, az alapdíj
200.-Ft/hó+ÁFA valamint a vízterhelési díj 8.-Ft/m3+ÁFA .
A Balassagyarmati Ügyészség a Mátramindszentért Alapítvány alapító okirat módosítását
elfogadta, átadás-átvételre sor kerülhet.
Közmunkaprogram beindult az orvosi rendelőben a nyílászárók cseréje a napokban történik,
majd a jövő héten meg a hivatalba kedden és szerdán lesz a nyílászárók cseréje. Az orvosi
szolgálatai lakásban a védőnői rendelő kialakítása elkezdődött.
Március 15-i ünnepségünket 14-én este fogjuk megtartani ahol az ovisok, iskolások és az
asszonykórus ad műsort majd fáklyás felvonulás lesz a temetőbe és koszorúzás.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a tájékoztatásokhoz van e valakinek véleménye vagy
kérdése.
Polgármester megállapítja, hogy a tájékoztatással kapcsolatban sem vélemény sem kérdés
nem hangzott el így a képviselő-testület határozat-hozatal nélkül a tájékoztatást tudomásul
vett.
A polgármester kérdezi a képviselőket, hogy van e valakinek kérdése hozzászólása:
Hajas Attila képviselő elmondja, hogy tőle kérdeztek a jelzőrendszerrel kapcsolatosan, hogy a
hivatal kinek mi alapján adja ingyen és kinek kell fizetni.

-5Horváth János polgármester elmondja, hogy jelzőrendszer odaítélésénél a hivatalt nem
kérdezték meg azt a Bátonyterenyei Kistérségi Szociális Központban döntötték el.
Mi alapján azt nem tudom, mert ezt sem betegséghez sem jövedelmi viszonyhoz nem tudjuk
kötni. Mi is jeleztük, hogy szerintük így nem jó de maradt minden a régibe. Most nem tudom
pontosan kb. 8 főnek van ingyen és kb. 4 főről tudjuk, hogy fizet érte havonta 2 eFt-ot.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést
bezárta.

K.m.f.

Horváth János
polgármester

Bata József
körjegyző

