Mátramindszent Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2012. június 7-i
rendes ülésének
8/2012. számú
Jegyzőkönyve

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 7-i
rendes üléséről.
Jelen vannak: - Horváth János polgármester
- Hajas Attila
- Kiss Szilveszter
- Varga Istvánné képviselők,
- Bata József körjegyző
- Sipos Istvánné jkv.
Horváth János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 4 fő képviselő jelen van. Usák László alpolgármester előre jelezte,
hogy az ülésre később érkezik.
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.) Javaslat az önkormányzat hivatali helyiségében, valamint a hivatali munkaidőn
kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló rendeletére
Előterjesztő: Horváth János polgármester
2.) Beszámoló az önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatinak ellátásáról
Előterjesztő: Bata József körjegyző
3.) Javaslat a szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Horváth János polgármester
4.) Javaslat a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonra
Előterjesztő: Horváth János polgármester
5.) Egyebek
6.) Zárt ülés keretében szociális ügyek tárgyalása
Napirend tárgyalása
1. Javaslat az önkormányzat hivatali helyiségében, valamint a hivatali munkaidőn
kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló rendeletére
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.
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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
8/2012. (VI. 08.) önkormányzati rendelete
önkormányzat hivatali helyiségében, valamint a hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötés engedélyezésének szabályairól
(rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
A napirendet követően Usák László alpolgármester megérkezik az ülésre.
2. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak
ellátásáról
Bata József körjegyző a szöveges előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót május 31-ig a képviselő-testületnek el
kell fogadni. Különös kiegészítést nem kíván mondani az előterjesztésben elég részletesen le
van írva.
Kérem a képviselőket, hogy véleményüket, javaslataikat mondják el a napirenddel
kapcsolatosan.
Polgármester megállapítja, hogy hozzászólás és kérdés nincs. Ismerteti a határozat javaslatot,
és annak elfogadását szavazásra teszi fel.
5 igen egyhangú szavazattal a képviselő-testület a következő határozatot hozta:
30/2012.(VI. 07.) határozat
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt az előterjesztés
szerint elfogadja.
3.) Javaslat a szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosítására
Bata József körjegyző a kiküldött írásos előterjesztéshez hozzáteszi, hogy jogszabályváltozás
miatt a normatív lakásfenntartási támogatás jegyzői hatáskörbe került, a testület által
méltányosságból történő kiegészítésre már nincs lehetőség. A szociális étkeztetés esetében is
módosult a törvényi szabályozás, ettől az évtől már mindenkinek a saját jövedelme alapján
kell térítési díjat fizetni, nem a család egy főre eső jövedelmét kell figyelembe venni a
fizetendő térítési díj megállapításánál.
Polgármester megállapítja, hogy hozzászólás és kérdés nincs. Ismerteti a rendelet tervezetet,
majd szavazásra teszi fel, és megállapítja, hogy a tervezetet 5 igen egyhangú szavazattal a
képviselő-testület elfogadta és a következő rendeletet alkotta:
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Mátramindszent község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2012. (VI. 08.) önkormányzati
RENDELETE
a szociális ellátások szabályozásáról szóló rendeletének módosításáról
(rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
4. Javaslat a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonra
Horváth János polgármester ismerteti az írásos előterjesztést.
Bata József körjegyző az elmondottakat a következőkkel egészíti ki. Ha lenne
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon a nemzetgazdaságilag levédésre
kerülne. A templom műemlékvédelem alatt áll és az egyházközség tulajdonát képezi. Az
önkormányzati vagyont felülvizsgálva nem talált a napirendben megjelölt vagyont. Azonban
ezt ki kell nyilatkoznia a testületnek is, melyről határozatot kell hoznia, vagy rendeletet
alkotni. Ő a határozatban történő döntést javasolja.
Horváth János megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban a testületi tagoknak kérdése
nem volt, felolvassa a határozati javaslatot, és szavazásra teszi fel. Megállapítja, hogy 5 igen
egyhangú szavazattal az elfogadta és a következő határozatot hozta:
31/2012.(VI. 07.) határozat
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
nemzeti vagyonról
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy tulajdonában
nem áll olyan vagyonelem, amely a 2011. évi CXCVI. Törvény 5.§ (4) bekezdése szerinti
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen
törzsvagyonnak minősül.
Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Nógrád Megyei Kormányhivatalt.
Határidő: 2012. június 11.
Felelős: Bata József körjegyző
5. Egyebek
a.)

Önkormányzati hivatal épületének felújítása

Polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be
az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló
5/2012. (III. 01.) Bm. rendelet alapján az önkormányzati hivatal épületének külső felújítására.
A pályázat magába foglalta az épület tetőfedését, külső szigetelését, színezését, valamint a
szükségtelenné vált kémények visszabontását.
A Belügyminisztérium értesítése alapján önkormányzatunk támogatásban részesült
3.899.470.-Ft összegben.
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Ahhoz, hogy meg tudjuk valósítani a pályázatban foglaltakat, szükséges a vállalkozó
kiválasztása, melynek előfeltétele, hogy az önkormányzat ajánlatokat kérjen be, legalább
három vállalkozótól. Hogy ajánlataikat meg tudják adni, szükséges ajánlati felhívás valamint
az ajánlattételi dokumentáció képviselő-testület általi elfogadása, valamint annak
meghatározása, hogy az ajánlatok bontása és a vállalkozó kiválasztása miképpen történjen.
Erre vonatkozóan és az előírásoknak megfelelően elkészítettük az ajánlati felhívást és az
ajánlattételi dokumentációt.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot
fogadja el.
Bata József körjegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy az épület külső felújítása, mivel a
költsége nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, nem közbeszerzés köteles, ezért elég
ajánlatokat bekérni vállalkozásoktól, legalább háromtól. Az ajánlatok beérkezését követően
azokat fel kell bontani, és ki kell választani a kivitelezőt. Az ajánlatok bontására bontó
bizottságot kell létrehozni, még a kivitelező kiválasztása történhet a képviselő-testület által
létrehozott bizottság döntésével, vagy a képviselő-testület dönt. Amennyiben a kivitelező
kiválasztásra kerül és a szerződés alá lesz írva, az ajánlati felhívásban rögzítetteknek
megfelelően a munkaterület átadását követően a kivitelezői munkák máris elkezdődhetnek.
Usák László alpolgármester elmondja a kiválasztott vállalkozónak tőkeerősnek kell lennie, és
adjon adóigazolást arról, hogy tartozása nincs. A pályázati felhívás kerüljön ezzel
kiegészítésre
Horváth János megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban a testületi tagoknak kérdése
nem volt, felolvassa a határozati javaslatot, és szavazásra teszi fel. Megállapítja, hogy 5 igen
egyhangú szavazattal az elfogadta és a következő határozatot hozta:
32/2012.(VI. 07.) határozat
önkormányzati épület felújításának előkészítéséről
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mátramindszent községben
önkormányzati hivatal külső felújítási munkáira vonatkozó ajánlati felhívást és ajánlattételi
dokumentációt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy az ajánlatok bontását bontóbizottság végzi, melynek
tagjai a polgármester, a körjegyző, a pénzügyi főelőadó, az ajánlat elbírálása a Képviselőtestület kizárólagos joga.
Meghatalmazza polgármesterét, hogy az ajánlati felhívást és az ajánlattételi dokumentációt
küldje meg az alábbi vállalkozások részére:
Orbán Gyula Mátramindszent, Rákóczi út 1/1.
Asztalos Zoltán Istenmezeje, Ady út 12.
Szilágyi László Istenmezeje, Béke út 29.
Határidő: 2012. június 12.
Felelős: Horváth János polgármester
b) Hulladékkezeléssel kapcsolatos szerződés módosítása
Horváth János polgármester elmondja, hogy a 2012. évi XXVIII. törvény lehetőséget ad a
szolgáltatóknak arra, hogy a településeken a 120 literes hulladékgyűjtő edények esetében a
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hulladékkezelési közszolgáltatási díjként fizetendő egyszeri ürítési díj mértékét 2012. április
15-től 650.-Ft-ig emeljék.
A Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft, aki jelenleg a szolgáltatást végzi a
településen élve a törvény adta lehetőséggel 2012. július 1-től 4,1%-kal díjat emel.
Összevetve az eddig adatokkal az önkormányzat vonatkozásában a hozzájárulás mértéke
86.172.-Ft-tal lesz több az emelést köven.
Varga Istvánné képviselő kérdezi Szuhán hogyan működött a két hetente történő szállítás.
Bata József körjegyző válaszában elmondja, a lakosok között nagy volt az elégedetlenség,
miközben a hulladék kezelés költsége nem változott, a költségek nagy részét ez teszi ki.
Hajas Attila képviselő kérdezi, hogy mikortól lesz a szelektív hulladékgyűjtés megoldható.
Horváth János polgármester válaszában elmondja, erre lehetőség akkor lesz, ha a most alakult
Kelet-Nógrádi Térségi Hulladékkezelési Társulás erre vonatkozó projektje beindul, és
kihelyezésre kerülnek a gyűjtőedények.
Horváth János megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban a testületi tagoknak kérdése
nem volt, felolvassa a határozati javaslatot és szavazásra teszi fel. Megállapítja, hogy 5 igen
egyhangú szavazattal az elfogadta és a következő határozatot hozta:
33/2012.(VI. 07.) határozat
hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés módosításáról
A képviselő-testület elfogadja a hulladékkezelési közszolgáltatást végző VGÜ Salgótarjáni
Városgazdálkodási és Üzemeltetési KFT 4,1 %-os díjemelési javaslatát 2012.07.01-től.
Vállalja a különbözetként keletkező 86.172.-Ft különbözet megtérítését, melyet
költségvetéséből biztosít.
Felhatalmazza a polgármesterét a közszolgáltatási szerződés 7. számú módosításának
aláírására.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Horváth János polgármester
c) Polgármester tájékoztatása
Horváth János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy aláírásra került a fogorvosi
működési engedély, 2012. július 1-től lesz a lakosságnak lehetősége az új körzetben fogorvosi
ellátást igénybe venni.
Bata József körjegyző hozzáteszi, már aláírásra került az Egészségügyi Pénztárral a
finanszírozási szerződés is, az ellátásra vonatkozó megállapodás is készül.
Horváth János polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az iskola sorsa véglegesen eldőlt,
az egyház átvette a működtetését, az új tanévben már a Bátonyterenyei II. János Pál Pápa
Katolikus Általános Iskola tagintézményeként fog működni.
Orosz Józsefné, a helyi óvoda vezetője felmondási idejét tölti, helyettesítése megoldott.
d) Képviselői kérdések, hozzászólások
Usák László elmondja, az Iványi-patak hídja elkészült, a füvet levágták. Kérdezi továbbá,
hogy mi a módja annak, hogy a régi Tüzép területét rendbe tegyék, nagy a fű, elgazosodott a
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terület. Tájékoztatja a körjegyző urat, hogy a régi Tsz iroda épületén lévő kémény állaga
megítélése szerint nagyon megromlott és veszélyt jelenthet a szomszédos épületre.
Bata József körjegyző válaszában elmondja, hogy a régi Tüzép területén kényszerkaszálást
lehet elrendelni, aminek költségét a tulajdonossal meg lehet térítetni. A rossz állagú kéményt
megnézi, és amennyiben szükségesnek látja, intézkedik az építésügyi hatóságnál.
Kiss Szilveszter tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2012. június 29. és július 1. között a Mihók
háznál ismételten Kalákát szerveznek. Mindenkit várnak szeretettel. Kéri a polgármester urat,
hogy pár rönk helyszínre szállításában segítsen.
Horváth János polgármester elmondja, hogy mindig szívesen segít az önkormányzat az ott
folyó munkában, a rönkök szállítását megoldja.
Hajas Attila képviselő elmondja, a tavalyi évben lakossági összefogással felújításra került a
teniszpálya. Most úgy látja eléggé elhanyagolt lett, nagyon befüvesedett, az állapota csak
romlik. Mit lehetne ez ellen tenni.
Horváth János polgármester válaszában elmondja, nem nagyon használják a pályát, ezért is
füvesedik. Intézkedni fog a pálya gyomirtózásáról.
A polgármester megállapítja, hogy több kérdés, javaslat és bejelentés nem hangzott el, az
ülést 19,30-kor bezárta.

Kmf.

Horváth János
polgármester

Bata József
körjegyző
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