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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-i
rendes üléséről.
Jelen vannak: - Horváth János polgármester
- Usák László alpolgármester
- Hajas Attila képviselő
- Bata József körjegyző
- Végh Gyuláné jkv.
Horváth János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 3 fő képviselő jelen van. Kiss Szilveszter és Varga Istvánné
képviselők előre jelezték, hogy az ülésen egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni.
Horváth János polgármester a meghívóban jelzett napirendi pontok módosítására tesz
javaslatot, mivel a meghívó kiküldése óta felvetődött egy fontos dolog, melyhez testületi
döntés szükséges. A 2. napirend pontként javasolja a Kelet-Nógrád Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodás módosítás megtárgyalását.
A napirend módosítással a képviselők egyetértenek és a javaslatot támogatják. Horváth János
az új napirend tesz javaslatot. A képviselő-testület 3 igen szavazattal a következő napirendi
pontokat fogadta el:
Napirendi javaslat:
1.) Szennyvízszolgáltatás átszervezése
Előterjesztő: Horváth János polgármester
2.) A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodás
módosítás
Előterjesztő: Horváth János polgármester
3.) Önkormányzati hivatal felújítására beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Horváth János polgármester
4.) Egyebek
5.) Zárt ülés keretében szociális ügyek tárgyalása
Napirend tárgyalása
1. Szennyvízszolgáltatás átszervezése
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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Bata József körjegyző tájékoztatja a testület tagjait, hogy részvényvásárlásra azért van
szükség, hogy az önkormányzat tulajdon hányadot szerezzen a cégben.
Usák László alpolgármester elmondja, a múlt ülés után, mikor szó esett erről, utánanézett a
cégnek. Ez a szolgáltató a 3 legnagyobb szennyvízszolgáltató cég közé tartozik, nagy
törzstőkével. Támogatni tudja az önkormányzat lépését ebben az ügyben.
Horváth János ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra teszi fel. A szavazást követően
megállapítja, hogy 3 igen egyhangú szavazattal azt elfogadta és a következő határozatot
hozta:
Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2012. (VI. 28) határozata
Mátramindszent Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a víziközmű-vagyonra
vonatkozó üzemeltetési szerződések megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta:
1. A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló vízközmű-vagyon üzemeltetésével
a Heves Megyei Vízmű Zártkörűen működő Részvénytársaságot (3300 Eger, Hadnagy u. 2.
cg10-10-020086 képviseli: Dr. Bánhidy Péter vezérigazgató) bízza meg, a határozat
mellékletét képező, a szennyvízhálózat működtetésére vonatkozó üzemeltetési szerződést
jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására.
2. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy megvásárol 1 db a Heves Megyei Vízmű Zrt. által
kibocsátott részvényt 10.000 Ft. névértéken.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat képviseletében a részvény-átruházási
szerződést megkösse, illetve azt aláírja.
3. A Képviselő-testület hozzájárul a Bátonyterenye és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-vel
a szennyvízközmű vagyon üzemeltetésére kötött üzemeltetési szerződés 2012. december 31.-i
időponttal, közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. Felkéri a polgármestert, hogy a
Kft. taggyűlésén a jelen határozatban foglaltakat képviselje.
Határidő: azonnal ill. a 3. pont esetén értelemszerűen
Felelős: Horváth János polgármester
Bata József körjegyző
2. A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodás
módosítás
Horváth János polgármester elmondja, a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás 2012. június 13-án megtartott társulási ülésén meghozott döntések alapján elkészült a
jogi személyiségű társulássá alakuláshoz szükséges Társulási Megállapodás-módosítás
végleges változata.
A Társulási Megállapodás javasolt módosításait tartalmazó összefoglaló dokumentum (a
módosításokról szóló határozati javaslat 1. sz. melléklete) 5. pontjában feltüntetett módosítási
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javaslat esetében a következők szerint döntött a Társulási Tanács: A szavazati arány
meghatározásánál a 82,45% önerőt vállaló Salgótarján rendelkezik a maximális 50% szavazati
aránnyal. Ezt követően minden tag olyan százalékban rendelkezik szavazati aránnyal,
amellyel hozzájárult az önerőhöz (Bátonyterenye 14,39%, Garáb 0,06%, a többi 31 település
0,1%). A így fennmaradó 32,45% további felosztása egyenlő arányban történik 33 tag között
(Salgótarján kivételével, hiszen 50%-nál nagyobb szavazati aránnyal egy település sem
rendelkezhet). Az ily módon kiszámított szavazati arány átváltása szavazatszámmá pedig úgy
történik, hogy a legkisebb százalékkal rendelkező település szavazati aránya jelent 1 db
szavazatot. A Társulási Megállapodás módosításának végleges verziója a módosításokat
összefoglaló dokumentum és a Társulási Tanács szavazati arányról történt döntése alapján
készült el. A soron következő társulási ülés – mely a jogi személyiségű társulás alakuló ülése
– 2012. június 29-én lesz.
A képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia és el kell fogadni a társulási megállapodás
módosítására vonatkozó határozati javaslatot, hogy ezen ülésen a település polgármestere ,
mint a társulási tanácsban a települést képviselő személy, képviselhesse a települést.
A fentiek miatt volt szükséges a testületnek az ülésen megtárgyalni az ügyet és dönteni róla.
Bata József körjegyző az elhangzottakhoz kiegészítésként hozzáfűzi, hogy már több
alkalommal volt ezzel az üggyel kapcsolatos testületi döntés az előkészítés során. A végleges
döntéshez szükséges a mai testületi döntés. Ebben az ügyben minden, a társuláshoz
csatlakozott település dönt. Az ügyben a társulás holnapi ülésén fog megszületni a végső
döntés, amivel egyúttal megalakul a Társulási Tanács. A megalakulását követően a társulással
kapcsolatos kérdésben a Társulási Tanács dönt a szavazati arány szerint.
Horváth János megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban a testületi tagoknak kérdése
nem volt, felolvassa a határozati javaslatot, és szavazásra teszi fel. Megállapítja, hogy 3 igen
egyhangú szavazattal az elfogadta és a következő határozatot hozta:
Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2012. (VI. 28) határozata
1.Mátramindszent .Község Képviselő-testülete a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás Társulási Megállapodásának 1. számú módosítását megtárgyalta, és azt a
melléklet szerint jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
Társulási Megállapodás 1. számú módosításának és az ahhoz csatolt egységes szerkezetbe
foglalt dokumentum aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth János polgármester
2.A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Tanács 2012. június
29-i ülésén a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás jogi személyiségű
társulássá történő átalakulását a többi Tagönkormányzat polgármesterével egyhangúan
kimondja.
Határidő: 2012. június 29.
Felelős: Horváth János polgármester
3.A Képviselő-testület - a törvényi kereteket figyelembe véve - a települési szilárdhulladékkezelési önkormányzati hatáskörök közül a Társulásra ruházza át a Projekt
sikeres megvalósítása érdekében az alábbi hatásköreit:
a) a KEOP pályázat keretében megvalósuló települési szilárd-hulladék
ártalmatlanítását szolgáló létesítmény létesítése, fejlesztése és működtetése,
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b)begyűjtőhelyek (hulladékgyűjtő udvarok, átrakóállomások, gyűjtőpontok), előkezelő
és hasznosító (válogató, komposztáló stb.) telepek létesítése és működtetése az
önkormányzat területén,
c) a z önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd hulladék szelektív
gyűjtésének, szállításának megszervezése,
d) a közszolgáltatás ellátására feljogosított közszolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a
közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárdhulladék-elhelyezés céljából
történő rendszeres elszállítása,
e) a KEOP pályázat eredményeként létrejövő létesítmények, eszközök működtetése, a
szelektív-és nem szelektív hulladékszállítás végzésére a Kbt. és a Vhr. szabályainak
megfelelő közszolgáltató kiválasztásának/kijelölésének joga,
f) a kiválasztott/kijelölt közszolgáltatóval a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási
szerződés megkötése a Tagönkormányzatok javára.
A fenti feladat-és hatáskörök átruházása nem érinti az Önkormányzat 2013. január 1-ig
fennálló, hatályos közszolgáltatói szerződéseit, feladatellátási kötelezettségét. A Társulás az
átruházott hatásköröket más szervre nem ruházhatja át.
Határidő: 2012. július 1.
Felelős: Horváth János polgármester
3. Önkormányzati hivatal felújítására beérkezett pályázatok elbírálása
Horváth János polgármester tájékoztatja a testület megjelent tagjait arról, hogy az
önkormányzati hivatal felújításával kapcsolatosan kiküldésre került az ajánlat a
vállalkozóknak, akik közül határidőre két vállalkozó küldte vissza az ajánlatát, Asztalos
Zoltán és Szilágyi László. A bontás ma 14 órakor megtörtént. Mind a két pályázat érvényes.
Ezt követően ismerteti a pályázatokat. Hozzáteszi, Asztalos Zoltán ajánlatát támogatja, mivel
az a pályázaton megnyert összegből megvalósítható.
Hajas Attila képviselő elmondja, hogy azért több ajánlatra számított, de ő is a kisebb ajánlatot
támogatja.
Horváth János megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban a testületi tagoknak más
kérdése, hozzászólása nem volt, felolvassa a határozati javaslatot és szavazásra teszi fel.
Megállapítja, hogy 3 igen egyhangú szavazattal az elfogadta és a következő határozatot hozta:
39/2012.(VI. 28.) határozat
Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a önkormányzat épületének
külső felújítási munkáira beérkezett árajánlatok közül a Asztalos Zoltán, Istenmezeje, Ady út
12. vállalkozót hirdeti ki győztesnek, és megbízza a munkák elvégzésével.
Felhatalmazza Polgármesterét a vállalkozói szerződés aláírására.
Határidő: 2012. július 2.
Felelős: Horváth János polgármester
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4. Egyebek
a) Polgármester tájékoztatása
Horváth János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a tervezett lomtalanítás jelenleg
rendben folyik, igyekeznek elejét venni a guberálásnak. Elmondja továbbá, hogy elbírálásra
került az ÖN-HI-KI pályázat, 1,815 millió forint támogatást kapott az önkormányzat, ami a
kérthez képest nagyon kevés, a hiányt nem nagyon csökkenti.
b) Képviselői kérdések, hozzászólások
Usák László kérdezi, hogy a volt Tüzép kaszálásával kapcsolatosan milyen előrelépés történt.
Bata József körjegyző válaszában elmondja, hogy a tulajdonos felszólítása megtörtént, a hét
végén jár le a határidő. Amennyiben nem történik meg a kaszálás, kényszerkaszálást fog
elrendelni, aminek költsége a tulajdonos részére kiszámlázásra kerül.
Usák László kérdezi, hogy az Erőmű projekt hol tart.
Horváth János polgármester válaszában elmondja, az erőmű tervezett területének legtöbb
tulajdonosával már sikerült tárgyalni, támogatják a projekt megvalósítását. A projekt
megvalósításához fel kell még mérni, hogy 25-30 km-es körzetben milyen állatállomány van,
mennyi konyhai hulladékot, füvet lehetne beszerezni. Ezekre az adatokra a biogáz erőműhöz
lenne szükséges.
Usák László bejelenti, hogy az utcájukba kb. egy hónapja beköltözött a Hunyadi út 8. szám
alatt lévő lakás egyik lakrészébe 2 fiatal. Érdeklődik, hogy bejelentkezésük megtörtént-e,
vagy csak illegálisan tartózkodnak az épületben.
Bata József körjegyző válaszában elmondja, hogy az ügyet kivizsgálja.
Horváth János polgármester megállapítja, hogy több kérdés, javaslat és bejelentés nem
hangzott el, az ülést 19,00-kor bezárta.

Kmf.

Horváth János
polgármester

Bata József
körjegyző
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