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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 12-i
rendes üléséről.
Jelen vannak: - Horváth János polgármester
- Usák László alpolgármester
- Hajas Attila
- Kiss Szilveszter
- Varga Istvánné képviselők,
- Bata József körjegyző megbízásából Czank Vincéné körjegyzőség pénzügyi
főelőadója
- Végh Gyuláné jkv., valamint
- Berta Zsolt és
- Antalóczy Ervin meghívottak
Polgármester köszönti a megjelenteket és a meghívottakat, megállapítja, hogy az ülés
határozat képes, mivel 5 fő képviselő jelen van, majd a meghívóban jelzett napirendi
pontoktól eltérően új napirend felvételére tesz javaslatot. Javasolta napirendre tűzni az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására
vonatkozó igény benyújtását. A napirend módosítását a képviselő-testület 5 igen szavazattal
elfogadta. Ezt követően szavazásra teszi fel a napirendi pontok elfogadását. Megállapítja,
hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő napirendi pontokat fogadta el:
Napirendi pontok:
1.) Javaslat a Zagyva-völgyben megvalósítandó bioenergetikai projekt vázlattervére
Előterjesztő: Horváth János polgármester
2.) Karbantartói pályázat elbírálása
Előterjesztő: Horváth János polgármester
3.) Javaslat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012.
évi támogatására vonatkozó igény benyújtására
Előterjesztő: Horváth János polgármester
4.) Egyebek
Napirend tárgyalása
1. Javaslat a Zagyva-völgyben megvalósítandó bioenergetikai projekt vázlattervére
Előterjesztő: Horváth János polgármester
Polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a projekt leírást minden képviselőnek
megküldte. Felkéri Berta Zsolt projektmenedzsert hogy szóban is tájékoztassa a képviselőket
a projektről, és a kiküldött anyagban történt változásokról.
Berta Zsolt szóbeli tájékoztatójában elmondja, hogy ezt a projektet Nemti községben szerették
volna megvalósítani, de nem találtak olyan területet, ami alkalmas lett volna az erőmű
megépítésére. Ekkor merült fel Mátramindszent, mivel az erőmű működtetéséhez szükséges
faanyag tárolása is megoldható az Egererdő településen lévő telephelyén., továbbá a faanyag

szállítása vasúti úton is megoldható. A projekt megvalósítás helyszínének kiválasztásakor fő
szempont volt, hogy ő is erről a környékről, Kisterenyéről származik, szeretne visszaadni
valamit a szülőföldjének, fejleszteni, munkahelyeket teremteni ebben a térségben. A projekt
fő célja a megújuló energia termelés növelése biomassza termeléssel. A projekt során nem
pusztán az erőmű üzemeltetése a cél, hanem a veszteséghő felhasználása is, pl. üvegházakban,
halastó vagy hűtőház üzemeltetésével. Ez egy 9-10 milliárdos beruházás lenne, melyhez
Mátramindszent külterületén megtalálták a megfelelő földterületet. Az Egererdő támogatja a
projekt megvalósítását és felajánlotta az itteni telephelyét a fa tárolására. A projekt teljes
megvalósulása esetén kb. 280 embernek tudnának munkát biztosítani. A projekt egyben
mintaprojekt is lenne, amely további befektetőket vonzana a térségbe. A projekt céljai között
szerepel egy biogáz üzem is, amelyhez a településen működő állattenyésztő telep biztosítaná a
szükséges alapanyagot. Jelenleg a projekt szakhatósági egyeztetés alatt van. Az
engedélyeztetési eljáráshoz szükséges többek között a Mátramindszenti képviselő-testület
támogatására, azaz, hogy a projekt elképzeléseivel egyetért.
Usák László alpolgármester kérdezi, hogy mit jelent a mintaprojekt és hogy kik lennének a
befektetők.
Berta Zsolt válaszában elmondja, a mintaprojekt az jelenti, hogy az országban még kevés
helyen működik hasonló, de itt egy komplettebb üzemet szeretnének, ahol a veszteséghő nagy
részét fel szeretnék használni, továbbá kapcsolódna hozzá a biogáz üzem. Ez az üzem, ha
megvalósul, mintaként szolgálhat a hasonló erőművek megépítéséhez, üzletembereket
vonzana a térségbe, esetleges újabb befektetőket. A projektben az állam 50%-ban venne részt
befektetőként, a másik 50 % befektetői csoport kockázati befektetőkből és gazdasági
befektetőkből állna.
Kiss Szilveszter képviselő elmondja, hogy látott már hasonló erőművet Szlovákiában,
napenergia hasznosításra. Egy problémát lát ennél az erőműnél, hogy csak fával üzemel.
Berta Zsolt válaszában elmondja, az Egererdő teljes mértékben tudná biztosítani az üzem
részére a fát, hiszen törvényileg meghatározott hány m3 fát kell kitermelniük egy évben.
Antalóczi Ervin hozzáfűzi, hogy az erőműben csak a fűrészáru elkészítése során megmaradt
hulladékot, fűrészport használják fel tüzelésre, azaz csak úgymond a hulladékot.
Továbbiakban tájékoztatást ad a biogáz üzem működéséről. Az elképzelt projekt tervezése és
engedélyeztetése kb. még egy évig eltart, további egy év a kivitelezés, de keresik még más
technológiák csatlakoztatásának lehetőségét is.
Czank Vinczéné elmondja, a fatelep környékén van pár lakóház, mennyire érinti ezeknek az
embereknek az életét az üzem megépülése.
Berta Zsolt válaszában elmondja, hogy több szempontot is figyelembe vettek a terület
kiválasztásakor, mint uralkodó szélirány, a terület megközelíthetősége, stb. A környéken
élőket ez az üzem nem zavarja, zajkibocsátása, légszennyezése minimális, minden más
probléma műszakilag megoldható.
Polgármester elmondja, ma bejárták a területet, úgy gondolja a védőtávolság a lakott
területektől tartható.
Más hozzászólás, kérdés nem volt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

22/2012. (IV. 12.) határozata
Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar
Területfejlesztési és Vagyonkezelési Társaság (képviseletében Dr. Gágyor Pál ügyvezető
elnök), valamint az Inverg Szervezési Consulting Kft. – GEA EGI Energiagazdálkodási Zrt.
programjavaslatát a Zagyva-völgyében megvalósítandó bioenergetikai projekt fejlesztésére.
A Képviselő-testület a projekt koncepció célkitűzéseivel egyetért, és azokat e határozatával
megerősíti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elő megvalósíthatósági
tanulmány készítése során a terv elkészítéséig a települést képviselje.
Határidő. azonnal és folyamatos
Felelős: Horváth János polgármester
2. Karbantartói pályázat elbírálása
Előterjesztő: Horváth János polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy 1 pályázat érkezett a karbantartói állás
betöltésére. Megállapítja, hogy az ülésen a pályázó nem jelent meg.
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy zárt ülés keretében tárgyalja meg a testület
pályázatot.
3. Javaslat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtására
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Magyarország 2012. évi költségvetéséről
szóló törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló
törvény alapján az önkormányzat kiegészítő támogatást igényelhet az általa ellátott feladatok
működtetéséhez kapcsolódó hiányra a jogszabályban rögzített feltételek szerint.
Önkormányzatunk a feltételeknek megfelel, 1000 fő alatti település, döntött helyi adó
beszedéséről, a költségvetési rendeletét működési célú hiánnyal fogadta el. Kérem a
képviselő-testületet, hogy tegye lehetővé a támogatási igény benyújtását.
Kiss Szilveszter képviselő támogatja a javaslatot. Amennyiben megfelel az önkormányzat a
feltételeknek, meg kell ragadni minden alkalmat, hogy támogatáshoz jusson, mivel nagyonnagy a működési hiány.
Több hozzászólás, vélemény nem volt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
23/2012. (IV. 12.) határozata
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
1.

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2012.évi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 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 2012. évi támogatásának igényléséhez a
fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I. b) A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-én 1000 fő alatti és
Dorogháza székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
II. a) A települési önkormányzat helyi adó beszedéséről döntött és 2012. évben
ilyen jogcímen 4.623 ezer forint összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 20.445 ezer forint összegű
működési célú hiánnyal fogadta el.
IV. a) Az önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem
kötelezett.
V. a) Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 50. §
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek megfelel.

4. Egyebek
a.) Javaslat a Stratmunka mintaprogram keretében önként vállalt feladat elvégzésére
Előterjesztő: polgármester
Polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy több Startmunka-mintaprogramra adott be az
önkormányzat pályázatot. Az egyik ilyen pályázat a mezőgazdasági földutak rendbetéte, mely
során két alkalmaz az önkormányzat 2012. december 31-ig. A programon belül az
önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági földutak mellet végeznek bozótirtást, ha
szükséges árkok tisztítása ezen utak mentén. Mivel ez önként vállalt feladat, szükséges a
képviselő-testület egyetértése a munka elvégzéséhez.
Hozzászólás, kérdés nem volt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
24/2012. (IV. 12.) határozata
önként vállalt feladat elvégzéséről
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Belügyminisztérium Startmunka mintaprogram keretében az önkormányzat kezelésében lévő
mezőgazdasági földutak rendbetétele megtörténjen. A mezőgazdasági földút rendbetételét
nem kötelező feladatként végzi el.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Horváth János polgármester
b.)

Tájékoztatás az iskolaügyről

Polgármester tájékoztatja a képviselőket hol tart a mátramindszenti általános iskola
működtetésének egyházhoz történő átadása. Elmondja, a pedagógusoknak és a szülőknek
kiosztásra kerültek a szándéknyilatkozatok. A Kistérségi Társulással a megállapodás nem

került felmondásra, így a társulás iskolái fogadják azon mátramindszenti gyermeket, akik nem
akarnak ebbe az iskolába járni. Legtöbb szülő szeretné, ha gyermeke továbbra is helyben járna
iskolába. A beiratkozások a jövő héten lesznek, biztos létszámot azonban csak augusztus
környékén lehet tudni. De már most úgy néz ki, hogy a létszám az idei tanévhez képest nőni
fog. Úgy gondolja, még pont időben sikerült lépni az önkormányzatnak iskola megmaradása
ügyében.
Czank Vincéné elmondja, ő sokáig dolgozott az iskolában, szívügyének is érzi az iskola
megmaradását. Javasolja, hogy személyesen keressék meg azokat a szülőket, akik el akarják
vinni a gyereküket, hátha sikerül meggyőzni őket az ellenkezőjéről.
Polgármester válaszában elmondja, ő szívesen vállalja ezt, sőt már beszélt olyan szülővel
akinek ilyen szándéka volt. De miután kiderül, hogy ki szeretné a gyerekét elvinni,
személyesen is meg fogja keresni a szülőt.
A képviselő-testület határozathozatal nélkül a tájékoztatást tudomásul vette.
c) önkormányzati ingatlan eladásáról hozott határozat módosítása
Polgármester elmondja, hogy az önkormányzat 2011. szeptember 22-én megtartott ülésén
döntött a Táncsics út 6 és 7 szám közötti elhanyagolt gazos nem művelt terület eladásáról. Az
adásvételi szerződés megkötése előtt derült ki, hogy a terület nagysága nem egyezik a
képviselőt-testület által meghozott határozatban leírtakkal, ezért azt módosítani szükséges az
adásvételi szerződés megkötése előtt. A terület tényleges nagysága 425 m2.
Hozzászólás vélemény nem volt. Javaslatot a képviselő-testület 4 igen szavazattal 1
tartózkodás mellett elfogadta.
25/2012. (IV. 12.) határozata
önkormányzat ingatlanok értékesítéséről
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. szeptember 22. napján
hozott 61/2011. (IX. 22.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja.
Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mátramindszent, Táncsics út 6
szám mögött lévő 107 -108-109-110 Hrsz-ú önkormányzati tulajdonú b.kert megnevezésű
területet eladja Hajas Attila Mátramindszent, József Attila út 2. szám alatti lakosnak.
Az ingatlanok összterülete: 425 m2, eladási ára 100.-Ft/m2, tehát a fent megnevezett
ingatlanok eladási ára összesen: 42.500.-Ft. Átruházás költségei a vevőt terhelik.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a vevőt tájékoztassa a döntésről és
felhatalmazza az adásvételi szerződést aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Horváth János polgármester
d) Tájékoztatás benyújtott pályázatokról
Polgármester tájékoztatja a testületet az önkormányzat által benyújtott pályázatokról.
Elmondja a Startmunka-mintaprogram keretében befejeződött a hivatal és az orvosi rendelő
nyílászáróinak cseréje, a védőnői szolgálat átköltöztetése. Elindult a belvízelvezető árkok
felújítása, a helyben gyártott betonelemek lerakását a Kossuth téren kezdték el.

Pályázatot nyújtott be az önkormányzat épületének külső felújítására is. Reméli sikeres lesz és
teljesen meg tud újulni az önkormányzat hivatalának épülete.
Sajnos a Stramunka-mintaprogram keretében benyújtott mezőgazdasági projekt elutasításra
került, de úgy néz ki sikerült programot hagyományos közfoglalkoztatás keretében
megvalósítani, mert kaptunk 5 fő foglalkoztatására lehetőséget 2012. október végéig.
Egyedüli hátránya csak az, hogy dologi költségre nem kaptunk támogatást. Ezt megpróbáljuk
kigazdálkodni.
Usák László alpolgármester kérdezi, hogy a Művelődési Házra benyújtott pályázat
elbírálására mikor kerül sor.
Polgármester válaszában elmondja, hogy a Művelődési Ház felújítására benyújtott pályázat
elbírálása májusra várható
Czank Vincéné kérdezi, hogy a fogorvosi ellátással kapcsolatosan sikerült-e már valamilyen
megoldást találni.
Polgármester válaszában elmondja a fogorvos ügyében még kis türelmet kér, jelenleg még
tárgyal Dr. Putnoky-B. Zsuzsannával. A körzet elvállalásáról április végére ígért választ.
A polgármester megállapítja, hogy több kérdés, javaslat és bejelentés nem hangzott el, az
ülést bezárta.

Kmft.
Horváth János
polgármester

Bata József
körjegyző

