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Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-i
rendes üléséről.
Jelen vannak: - Horváth János polgármester
- Usák László alpolgármester
- Hajas Attila
- Varga Istvánné képviselők,
- Bata József körjegyző megbízásából Czank Vincéné körjegyzőség pénzügyi
főelőadója
- Sipos Istvánné jkv.
Horváth János polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy az ülés határozat
képes, mivel a 4 fő képviselő jelen van. Kiss Szilveszter képviselő előre jelezte, hogy az
ülésen nem tud részt venni munkahelyi elfoglaltsága miatt.
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 javaslat:
1.) Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Horváth János polgármester
2.) Javaslat fogorvosi körzet átszervezésére
Előterjesztő: Horváth János polgármester
3.) Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előterjesztő: Horváth János polgármester
4.) Javaslat egyes szabálysértési jogkört megállapító rendeletek módosítására
Előterjesztő: Bata József körjegyző
5.) Egyebek
Napirend tárgyalása
1. Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Horváth János polgármester
Horváth János polgármester elmondja a képviselőknek, hogy az írásos előterjesztést
előzetesen minden képviselő megkapta. Kérdezi a képviselőtestület tagjait, hogy van e
valakinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele, javaslata.
Horváth János megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban a testületi tagoknak
hozzászólása nem volt így 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta és a következő rendeletet
alkotta:

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2012. (V. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról.
(rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
2. Javaslat a fogorvosi körzet átszervezésére
Horváth János polgármester elmondja, hogy 2000. július 01-től működő közös fogorvosi
körzet Mátranovák – Mátraterenye – Dorogháza településekkel együtt vállalkozói szerződés
alapján biztosította a fogorvosi ellátást. A vállalkozó jelezte, hogy már nem tudja megfelelő
képen biztosítani a lakosok ellátását. Mint arról már korábban tájékoztatta a testület tagjait
tárgyalt Bátonyterenye (Kisterenye) székhelyű fogorvosi ellátást biztosító vállalkozással. Itt 4
fő fogszakorvos dolgozik és vállalnák a dorogházi és mátramindszenti lakosok ellátását is az
iskolai fogorvosi ellátással együtt. Kikérte a Nógrád Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének, valamint a finanszírozó egészségbiztosítási
pénztárnak a véleményét. Szóbeli nyilatkozatuk alapján a jelenlegi körzet két körzetre
bontható, a régi tovább működne Mátranovák és Mátraterenye települések részvételével, még
új alakulna Dorogháza és Mátramindszent részvételével. Mátranovák és Mátraterenye
Képviselő-testületei hozzájárultak a két település kiválásához.
Mátramindszent és Dorogháza települések testületeinek támogató döntése szükséges ahhoz,
hogy az új körzet kialakuljon és ezáltal reményei szerint hosszú távra megoldódjon a fogászati
ellátás. Kéri a Képviselő-testületet, támogassa az új fogorvosi körzet kialakítását.
Hajas Attila képviselő kérdezi, hogy a lakosoknak hová kellene mennie fogorvoshoz,
Kisterenyére vagy Dorogházára.
Horváth János polgármester válaszában elmondja, az ellátást igénylőket a Kisterenyei
fogorvosi rendelőben látnák el, felvállalva a fogorvos választásának lehetőségét is.
Bata József körjegyző hozzáfűzi, hogy Dorogházán a rendelést csak megadott időben és
orvossal tudnák ellátni, melyhez új praxis lenne szükséges Dorogházán, amire jelenleg nem
látnak esélyt. Dorogháza is ezt a megoldást támogatja, hogy az ellátást igénybevevők
ellátására a már jól felszerelt Kisterenyei rendelőben történne.
Polgármester megállapítja, hogy több hozzászólás és kérdés nincs. Ismerteti a határozat
javaslatot, és annak elfogadását szavazásra teszi fel.
A fogorvosi körzet átalakításáról szóló határozattervezetet 4 igen egyhangú szavazattal a
képviselő-testület elfogadta és a következő határozatot hozta:
27/2012. (V.10.) Határozat
új fogorvosi körzet kialakításáról
Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy új
fogorvosi körzetet kíván kialakítani Dorogháza településsel, Dorogháza község
gesztorságával.

Kezdeményezi, az új körzet kialakítását, valamint a jelenleg Mátranovák, Mátraterenye,
Mátramindszent és Dorogháza településeken működő fogorvosi körzetből való kiválást 2012.
június 30. napjával.
Hozzájárul, hogy a körzetből Dorogháza község kiváljon.
Felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Horváth János polgármester
Bata József körjegyző
3.) Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására
Horváth János polgármester elmondja, mint az írásos előterjesztésben a képviselők
olvashatták, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi, Ellenőrzési és Felügyeleti
Főosztálya törvényességi felhívással élt az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
4/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet ellen, melyben a jogalkotásra történő törvényi
felhatalmazást tartalmazó rendelkezése nem a jelenleg hatályos jogszabályokat tartalmazza,
valamint a rendelet hatályba léptető rendelkezése nem felel meg a jogszabályi
rendelkezésnek.
Bata József körjegyző hozzáteszi, hogy jogszabályváltozás volt, és ő nem figyelte ezt eléggé.
A rendelet nem a kihirdetés napján, hanem a kihirdetést követő napon lép hatályba. Kéri a
testületet, hogy a kiküldött rendelet tervezetet tárgyalja meg és a módosítást fogadja el.
Polgármester megállapítja, hogy hozzászólás és kérdés nincs, és a rendelet tervezetet
szavazásra teszi fel, és megállapítja, hogy a 2012. évi költségvetésének módosításáról szóló
rendelet 4 igen egyhangú szavazattal a képviselő-testület elfogadta é a következő rendeletet
alkotta:
Mátramindszent Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének
6/2012. (V. 11.) önkormányzati
RENDELETE
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
4/2012. (II. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
4. Javaslat egyes szabálysértési jogkört megállapító rendeletek módosítására
Bata József körjegyző elmondja, hogy 2012. április 15. napján hatályba lépett a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény, mely értelmében hatályon kívül kell helyezi az egyes
szabálysértési jogkört megállapító önkormányzati rendeletek rendelkezéseit. Jelenleg
Mátramindszenten 6 ilyen hatályos rendelet van, mely tartalmaz ilyen rendelkezést, majd
ismerteti a rendeletek hatályon kívül helyezendő rendelkezéseit. Kéri a Képviselő-testület
tagjait, hogy a jogszabályi rendelkezés miatt módosítsa ezen rendeleteit és helyezze hatályon
kívül a rendeletek szabálysértési jogkört megállapítására vonatkozó rendelkezéseit.

Horváth János megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban a testületi tagoknak kérdése
nem volt, így szavazásra teszi fel a kérdést és megállapítja, hogy 4 igen egyhangú szavazattal
az elfogadta és a következő rendeletet alkotta:
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2012. (V. 11.) önkormányzati rendelete
az egyes szabálysértési jogkört megállapító rendeleteinek módosításáról
(rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
5. Egyebek
a.)

Tájékoztatás az iskolaügyről

Polgármester tájékoztatja a képviselőket hol tart a mátramindszenti általános iskola
működtetésének egyházhoz történő átadása. Az átadás jó ütemben halad. Az egyházzal
történő egyeztetés után elmondható, hogy a tagintézmény vezetője Hajas Emilné lesz. A jövő
héten kerül sor a jelenleg az iskolában tanító pedagógusok meghallgatására. Május 31-ig
Társulási Tanács ülését is meg kell tartani. Jelenleg az iskolában 65 gyerek van, csak egy
gyereket visznek el. Az, hogy ténylegesen majd mennyi marad, illetve mennyi gyereket
fognak még ide hozni, vagy elvinni, jelenleg nem tudni. Az hogy melyik pedagógus fog
maradni, még nem végleges. Csak két pedagógus sorsa ismert, mivel ők nem rendelkeznek a
megfelelő végzettséggel, nincs meg nyelvvizsga miatt a diplomájuk, ezért őket nem tudják
tovább foglalkoztatni. Jelenleg matek-informatika, magyar-történelem, angol tanár hiányzik.
A képviselő-testület határozathozatal nélkül a tájékoztatást tudomásul vette.
b) Tájékoztató az óvodavezető bejelentéséről
Polgármester elmondja, hogy megkereste az óvoda vezetője, és tájékoztatta, hogy
közeljövőben el szeretne menni nyugdíjba. Az óvoda működtetése jelenleg társulásban van,
ezért az új óvónő felvétele is az ő feladatuk. Úgy tudja, hogy Kotroczóné Pető Vera fog
valószínűleg helyette lenni. Ő Nemtiben él, rendelkezik START-kátyával, a nevelő munka
mellet oktat angolt, kézművességet és néptáncot a gyerekeknek. Oroszné augusztustól tölti
felmentési idejét, erre az időre kell a helyettes.
A képviselő-testület határozathozatal nélkül a tájékoztatást tudomásul vette.
c) Címer használat kérése
Bata József körjegyző tájékoztatja a testületet, hogy megkereste Hámor Jenő, Salgótarján volt
nyugalmazott anyakönyvvezetője. levelében leírja, hogy több évvel ezelőtt a nógrádi
anyakönyvvezetők segítségével elkezdett egy anyakönyvvezetői munkát segítő böngésző
programot készíteni „Nógrád megye anyakönyvi kerületeinek változásai 1895-től napjainkig”
címmel. Ebben a programban szerepelne Mátramindszent címere is. Kéri a képviselő-testület,
hogy járuljon hozzá Mátramindszent település címerének díszítő jelképként való
felhasználásához és adja meg a címerhasználati engedélyt. Tájékoztatja a testületet, hogy a
helyi rendelet szerint mikor és mire használható fel a település jelképe, a címer. A levélben

megfogalmazott célra csak a képviselő-testület hozzájárulásával lehet a település címerét
felhasználni.
Polgármester kéri, hogy a testület támogassa a kérést.
Ezt követően megállapítja, hogy kérdés a napirenddel kapcsolatosan nincs. Ismerteti a
határozat javaslatot és azt szavazásra teszi fel, majd megállapítja, hogy 4 igen egyhangú
szavazattal a képviselő-testület a kérelemben leírtakat támogatja és a következő határozatot
hozta:
28/2012. (V. 10.) határozata
település címerének díszítő jelképként történő használat engedélyezéséről
A Képviselő-testület engedélyezi, hogy Hámor Jenő, Salgótarján, Pécskő út 12/C. I/9. szám
alatti lakos Mátramindszent község címerét díszítő jelképként „Nógrád megye anyakönyvi
kerületeinek változása 1895-től napjainkig” című böngésző programban használjon.
Határidő: 2012. május 22.
Felelős: Bata József jegyző
d) Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás pályázata
Horváth János polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy önkormányzatunk is
tagja a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásnak. Folyamatban van a pályázat
előkészítése, mely 3 lépcsőben valósulhat meg. Első lépésként előkészítési pályázatot kell
elkészíteni, melynek 15%-os önereje a tagönkormányzatokat terheli, valamint meg kell
előlegezni az előkészítési pályázatra jutó 27%-os Áfát is. A következő lépcső, a megvalósítási
pályázat, melynek szintén ugyanilyen %-os önereje van. A lakosságszámot figyelembe véve
Mátramindszent községnek 6,4 milliót kellene fizetni, melyből 4 millió forint
visszaigényelhető Áfa és ezért 0,922 %-os részesedést kapna.
A másik lehetőség, hogy a fizetési terhek csökkentése érdekében, de figyelembe véve azt,
hogy minden tagnak egyben tulajdonosnak is kell lenni, minimum fizetendő önrészt kell
meghatározni, mely a beruházási önerő 0,1 %-a. Ez az előkészítési pályázatban 9.308.-Ft-ot,
megvalósítási pályázatban 233.460.-Ft.ot jelent. Az ezen felül szükséges 96,6%-ot a többi
tagnak kell biztosítani, melyet Salgótarján vállal.
A projekt kapcsán szerzett vagyon tulajdonjoga illetve a tagokat megillető szavazati jog a
teljesített önerő arányában oszlik meg.
Mivel a 0,1%-os részesedés és a 0,9%-os részesedés között igazából semmi különbség nincs,
mivel az önkormányzat tulajdonjoga és szavazati joga is szinte azonos, az önkormányzatnak
pedig nincs ekkora pénzeszköze, javaslom a 0,1%-os beruházási önerő szerinti javaslatot
elfogadni.
Horváth János megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban a testületi tagoknak kérdése
nem volt, így szavazásra teszi fel a javaslatot és megállapítja, hogy 4 igen egyhangú
szavazattal az elfogadta és a következő határozatot hozta:
29/2012. (V. 10.) Határozata
a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
pályázatához biztosítandó önerőről
1. Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kelet-Nógrád Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás előkészítési pályázatában

vállalja a beruházási önerő 0,1%-ának (9 308 Ft-nak), valamint a projekthez
kapcsolódó (visszaigénylést követően az önkormányzat részére visszatérítendő) ÁFA
0,1%-ának megfizetését 2012. augusztus 31-ig
2. Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a KeletNógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás megvalósítási pályázatában
vállalja a beruházási önerő 0,1%-ának (várhatóan 233 460 Ft-nak), valamint a
projekthez kapcsolódó (visszaigénylést követően az önkormányzat részére
visszatérítendő) ÁFA 0,1%-ának megfizetését a pályázat szerinti határidőben.
3. Mátramindszent Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz
kapcsolódó önerő esetleges módosulása esetén az 1. és 2. pontban leírtaknak megfelelően a
kötelezettségvállalásról szóló határozatát módosítja.
Határidő:
Felelős: Horváth János polgármester
e) Tájékoztatás
Polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a BOSCH hatvani gyárának megbízásából egy
munkaerő kölcsönző cég jelezte, hogy munkaerő felvétel van a gyárban, melynek előfeltétele,
egy eredményes teszt megírása, valamint minimum középfokú végzettség. Kérték, hogy
helyet biztosítson a tesztíráshoz az önkormányzat, valamint értesítse ki a lakosságot a
lehetőségről. A tesztírásra május 16-án kerül sor a kultúrotthonban. Amennyiben lesz elég fő,
buszt is biztosít a gyár.
Az előző ülésen megtárgyalt bioenergetikai üzemmel kapcsolatosan jövő héten kedden Bükki
Nemzeti Park igazgatósára és Miskolcra a főépítészhez mennek egyeztetni.
A mezőgazdasági jellegű közmunkaprogram jól halad, megtörtént a magok elvetése, a munka
folyamatosan halad. A másik két Start-munka programhoz kapcsolódó munkák is jól
haladnak.
A polgármester megállapítja, hogy több kérdés, javaslat és bejelentés nem hangzott el, az
ülést 20,30-kor bezárta.

Kmft.

Horváth János
polgármester

Bata József
körjegyző

