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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember
26-i rendes üléséről.
Jelen vannak: - Horváth János polgármester
- Usák László alpolgármester
- Hajas Attila képviselő
- Kiss Szilveszter képviselő
- Bata József körjegyző
- Végh Gyuláné jkv.
- 23 fő érdeklődő
Horváth János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel 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 4
igen szavazattal a következő napirendi pontokat fogadta el:
Napirendi javaslat:
1.) Közmeghallgatás
- Képviselő-testület beszámolója a végzett munkájáról
- Képviselő-testület elképzelései, tervei
Előterjesztő: Horváth János polgármester
2.) Egyebek
Napirend tárgyalása
1. Közmeghallgatás – a Képviselő-testület beszámolója a végzett munkájáról,
elképzelései, tervei
Horváth János polgármester szóbeli előterjesztésében beszámol a megválasztása óta eltelt
önkormányzati beruházásokról, pályázatokról, az elvégzett munkáról.
Az önkormányzat ezen időszak alatt is igyekezett a segélyezettek minél szélesebb
foglalkoztatására törekedni, mivel a településen kb. 20%-os a munkanélküliség. 2010. évben
közhasznú és közcélú foglalkoztatás keretében történt a foglalkoztatás, melyre az elnyert
pályázati pénz összege több mint 5 millió forint volt. A közfoglalkoztatás keretében próbálja
az önkormányzat megoldani a közterületek tisztán tartását, kaszálást, a temető rendbetételét,
az ebédkihordást. Ez átlagosan 80 %-os támogatást jelentett. 2011. évben a közcélú
foglalkoztatás mellett elindult a START program, mely 100%-os támogatást élvez. Ennek
keretében történt meg 2011. őszén a Zöld úton lévő vízelvezető rendszer egy részének
betonelemekkel történő burkolása. Ebben az ében közfoglalkoztatásra közel 10,5 millió
forintos támogatást kapott az önkormányzat. 2012. évben tovább folyt a START
közmunkaprogram. Erre kb. 27 millió forintos támogatást kapott az önkormányzat, mely mint
említette 100 %-ban támogatott. Ennek keretében került sor a Polgármesteri Hivatal és az
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orvosi rendelő nyílászáróinak cseréjére, a védőnői szolgálat új helyiségének kialakítására. A
program keretében sikerült a Hivatal és a védőnői szolgálat fűtését biztosító kazán
lecserélésére, melynek értéke 2,4 millió forint. Ebben az évben is folyatódott a belvízelvezető
árkok burkolása a saját gyártású betonelemekkel, melyet reményei szerint a következő évben
a település teljes területén sikerül megvalósítani, kialakítva e téren az egységes településképet.
Az önkormányzat pályázott a START közmunka keretében mezőgazdasági termelés
megvalósítására is. Itt megtermelt zöldségekkel szerette volna csökkenteni a konyha
működési költségét. Azonban a pályázat sikertelen volt, de sikerült a programot végigvinni
hagyományos közhasznú foglalkoztatásban. Az önkormányzat ingyen használatra kapott két
kertet a vasútállomáson, továbbá beültetésre került 3 önkormányzati telek is. Nagyon
pozitívak a tapasztalatok, a jövőben is szeretnék ezt folytatni, keresni fog rá lehetőséget.
A törvény által meghatározott támogatásokon kívül sikeres pályázatot nyújtott be az
önkormányzat mint 2011, mint 2012 évben az önhibáján kívül hátrányos helyzetű
önkormányzatok támogatására, melyen 2011. évben közel 10 millió forintot, 2012. évben
1,185 millió forint plusz támogatást sikerült elnyerni. 2011. évben további 2,6 milliós
támogatást kapott az önkormányzat a hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő
támogatása címén. Itt tartja fontosnak elmondani, hogy a nemrég befejezett Polgármesteri
Hivatal külső felújítása is pályázati pénzből történt, melynek összköltsége közel 4 millió
forint volt, mely 100%-ban pályázati pénzből történ. Ebben az évben sikeresen pályázott az
önkormányzat az „ÉMOP-3.1.3-11-2012-0019, a kisléptékű fejlesztése közösségi tér felújítás
segítségével” című pályázaton, ahol közel 66 millió forintot nyert a Művelődési Ház teljes
felújítására. A felújítás kivitelezéséhez az önkormányzatnak 5%-os önerővel kell a projektben
részt venni, ami kb. 3,5 millió forint. A beruházás jövő évben fog elkezdődni.
A megválasztása óta eltelt időszakban több rendezvény is volt a településen. 2010. év őszén
megrendezésre került az idősek napja, együtt ünnepelte a falu az adventi vasárnapokat, az évet
egy szilveszteri bál zárta. 2011. évben megrendezett az önkormányzat egy közös majálist,
részt vett a „Mindszenti napok” rendezvényén, volt falunap, az idősek napja. Ebben az évben
sikerült a közösség és két Tata-i kertészet segítségével egy kicsit virágosabbá tenni a
települést. Először került megrendezésre az egészségnap, mely nagyon népszerű volt. 2012.
évben is igyekeztek a már hagyományosnak tekintendő eseményeket megrendezni. Volt
egészségnap, falunap, ami nagyon jól sikerült, a támogatások segítségével az
önkormányzatnak szinte egy forintjába sem került. Szeretné, ha ebben az évben is együtt
ünnepelné az ádvent időszakát, ezzel is kovácsolva a falu összetartozását.
Több változás is történt az önkormányzat intézményeiben. A körjegyzőség hivatalában
nyugdíjazás miatt csökkent a létszám, s mivel elég nagy átalakítások történnek a következő
évtől, ezért ezt nem pótolták, próbálják a munkát így megoldani, emiatt került bevezetésre a
keddi ügyfélfogadási szünet is. Fogorvos váltás is volt ebben az évben, 2012. július 1-től a
Kisterenyei fogorvosi körzethez tartozik a települése.
Elmondja, mint ismeretes a jelen lévők előtt 2012. szeptember 1-től az iskola működtetését
átvette az egyház, a kisterenyei katolikus iskola tagintézményeként működik. A tagintézmény
vezető Hajas Emilné lett. Jelenleg 71 gyermek jár az intézménybe, ami az előző évihez képest
is már növekedést mutat. Reményei szerint ez a létszám tovább fog növekedni. Két pedagógus
munkaviszonya került megszüntetésre, akinek szükséges végkielégítést fizetni. Ennek egy
részére majd lehet pályázni. Az óvoda jelenleg kistérségi társulás keretében működik az év
végéig. Valószínűnek tartja, hogy utána átveszi az önkormányzat a működtetését. A vezető
óvónő jelenleg felmentési idejét tölti, decembertől nyugdíjas lesz, de már sikerült pótolni. Az
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óvodában és az iskolában is történtek felújítások, fertőtlenítő meszelés, óvodában megtörtént
a beltéri világítás teljes felújítása, az iskolában füvesítették a nyár folyamán az udvart,
valamint megoldásra került a csapadékvíz elvezetése.
A tervek között szerepel a Zöld út végi, a Vasútállomás út fatelep felé vezető részének és a
Petőfi út elejének felújítása. Ezek az útszakaszok nagyon rosszak. Ennek felújítására keresi a
pályázati lehetőségeket. Tervek között szerepel a Bakancsos Turista ház teljes felújítása,
korszerűsítése, melynek várható költsége kb. 35-40 millió forint. A tervek már elkészültek,
keresi a pályázati lehetőségeket. A következő évben is folytatódik a START
közfoglalkoztatás, de igyekszik minden hagyományos közfoglalkoztatási lehetőséget is
megragadni. Megkezdődtek az egyeztetések a jövő év elején megalakuló egységes
önkormányzati hivatal kialakítására. Szeretné ha a településen lenne a székhely. Jelenleg
folynak a tárgyalások a település határában megvalósítandó biogáz üzemről. A beruházók a
terület megvétele végett tárgyalnak jelenleg a tulajdonosokkal. Elmondja, a tervek között
szerepel a biogáz üzem mellé egy biomassza üzem megépítése és a hulladék hő hasznosítására
egy nagy kertészet kialakítása is. Amennyiben ezek a beruházások megvalósulnak, a környék
legnagyobb létszámú foglalkoztatója lesz, kb. 200-250 embert tudnak majd foglalkoztatni.
Ezzel a környéken szinte megszűnne a munkanélküliség, mivel az alacsony végzettséggel
rendelkező embereknek is munkalehetőséget adna.
Ezután megkéri Hajas Emilnét, hogy tartson tájékoztatót az iskoláról.
Hajas Emilné tagintézmény vezető elmondja, hogy 2012. szeptember 1-én új korszak
kezdődött a helyi általános iskola életében, a Kisterenyei II. János Pál Pápa Katolikus Iskola
és Óvoda tagintézménye lett. Ezúttal is szeretné megköszönni a polgármester úr és a
képviselők támogató munkáját. Az indulás, - most már elmondható – viszonylag
zökkenőmentes volt, annak ellenére, hogy mindenkinek új volt a helyzet. A nevelési
koncepció a vallásos nevelést helyezi előtérbe, a gyermekekben a katolikus erkölcs
megteremtésével. Sikerült megoldani, hogy minden tárgyat szakos tanár tanítson. Ezután
ismerteti az iskola házirendjét. A gyermekek a váltást jól fogadták, lassan belerázódnak a napi
teendőkbe. Beindították az iskolában a napközit alsó tagozatban, felső tagozatban maradt a
tanulószoba lehetősége. Az eddig már kialakult jó hagyományokat szeretnék továbbra is
megőrizni, a falu életében szorosan részt venni. Elképzeléseik között szerepel, hogy a falu
fiataljait összefogják. Tervezik egy beszélgető kör létrehozását ún. kávéház jelleggel.
Horváth János polgármester megköszöni a beszámolót, várja a hozzászólásokat.
Hozzászólások
Bata József körjegyző hozzászólásában elmondja, jelenleg a legnagyobb feladata az
önkormányzatnak a közigazgatás átszervezése körüli munka. 2013. január 1-től kialakításra
kerülnek a járási hivatalok, ahová több normatív ellátás is átkerül. Egyenlőre csak azt tudja,
hogy a lakosoknak lesz segítsége az ügyintézésben, de hogy ez milyen formában fog zajlani,
még nem lehet tudni pontosan. Teljes ügyintézés csak a székhely településen lesz, ennek
helyéről folynak a tárgyalások. Sok minden még nem tisztázott, egy biztos csak, hogy a
jelenlegi formát nem lehet biztosítani. Sajnos csökkenni fog az ügyintézői létszám, ezzel
együtt csökkenni fog az ügyintézési idő is. Egy biztos, a lakosság ellátatlanul nem marad. A
körjegyzőségben az ügyintézői létszám ebben az évben 2 fővel már csökkent. Az új egységes
hivatal ügyintézői létszámát pedig a társult települések képviselő-testületei fogják
meghatározni.
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Usák László alpolgármester beszámol a képviselők munkájáról. Elmondja, hogy a testület
minden döntésénél igyekszik figyelembe venni a falu érdekeit, azaz mi lenne legjobb a
településnek. A települést érintő minden döntésüket jobbító szándékkal próbálják meghozni,
melyet mindig megalapozott előkészítő munka előz meg, ez a gyors és egyöntetű döntések
alapja is. Véleménye szerint a 2010. októberi választások után megválasztott képviselőtestület egységes. A polgármester igyekszik a képviselőket mindenről tájékoztatni.
Elmondhatja, hogy ebben az évben tisztelet díj nélkül dolgozott a testület.
Kun Miklós helyi lakos hozzászólásában először megköszöni a polgármesternek a részletes
beszámolóját. Úgy érzi a biogáz üzemmel kapcsolatosan szélesebb körben és részletesebb
tájékoztatást kellett volna a lakosoknak adni. Nagyon örülne ha sikerülne a beruházás, mert
úgy gondolja, a térség jövőjét hosszú távon pozitív irányba tudná befolyásolni. Csak
támogatni tudja az elképzeléseket.
Veszelei Gizella helyi lakos elmondja, hogy elnöke egy környezetvédő egyesületnek. Ez az
egyesület kidolgozott egy hulladékgazdálkodási modult. A településen is 2006 óta vannak
próbálkozásai, melyben az óvoda és az iskola nagyon jó partner. Jelenleg is mód van a
használ elem gyűjtésére, az óvodába a zöld hulladékot komposztálják. Itt gyűjtik a használt
étolajat. Ebben az éve elindult a PET palack gyűjtés, amit le lehet adni a Hivatalban és az IT
pontban. Fontosnak tartja a lakosság megfelelő tájékoztatását. Kéri a jelenlévőket, az általa
elmondottakról környezetüket is tájékoztassák.
Horváth János polgármester válaszában elmondja, a szelektív hulladékgyűjtés kialakítására a
törvény 2014-15 évet jelöli meg. A település most csatlakozott a Kelet-nógrádi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz, aki a szelektív hulladékgyűjtés megvalósításhoz
pályázatot fog benyújtani. De erről még lesz lakossági tájékoztatás is. A biogáz üzemmel
kapcsolatos publikációt az érintettek földtulajdonosok megkapták, az érdektelenség okát nem
a tájékozatlanság hiányában látja.
Usák László alpolgármester elmondja, hogy a németeknél a biogáz üzemnek már elég jó
gyakorlata van tudomása szerint. Magyarországon ez még nem igazán kidolgozott. De úgy
érzi, hogy a biogáz üzem megfelelő üzemeltetéséhez szükséges anyag a környékből
beszerezhető, elsősorban a tehenészeti telepről. A falu biztos, hogy csak nyerni fog a
beruházásból. A földterület, amelyen az üzem megépülne alacsony aranykorona értékű,
mezőgazdasági termelésben nem játszik jelentős szerepet. Az üzemben valószínűleg az
alacsonyabban képzett munkaerőre is szükség lesz.
Kun Joachim helyi lakos kérdezi, hogy az üzemhez szükséges hűtővizet honnan fogják
megoldani. Konkrétan hol történne a beruházás, a szállítás, volt-e már előzetes szakhatósági
állásfoglalás a beruházással kapcsolatban.
Horváth János polgármester válaszában elmondja, a hűtővizet fúrt kutakból biztosítanák.
Ismerteti, pontosan mely területeket érinti a beruházás. A jelen állás szerint ezeket a
területeket szeretné megvásárolni a beruházó, de erre más módot is lehet találni, pl. bérbeadás,
erről folyik jelenleg az egyeztetés. Elmondja a szállítás főleg vasúton történne. Az előzetes
szakhatósági állásfoglalások már megtörténtek.
Kovács István helyi lakos is örömét fejezi a beruházással kapcsolatosan. Nagyon elszomorítja
azonban az, hogy a lakóhelye közelébe lévő sportpályára nem nagyon vigyáznak az itt élők,
sokszor randalíroznak a környéken, rengeteg szemetet hagyva maguk után.
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Horváth János polgármester válaszában elmondja, hogy tud a dologról, intézkedik ez ügyben.
Mivel a jelenlévőktől több kérdés, javaslat és bejelentés nem hangzott el, az ülést 19,25-kor
bezárta.

Kmf.

Horváth János
polgármester

Bata József
körjegyző
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