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Mátramindszent Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2013. január 30-i
rendes ülésének
1/2013. számú
Jegyzőkönyve
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-i rendes
üléséről.
Jelen vannak:

- Horváth János polgármester
- Usák László alpolgármester
- Hajas Attila képviselő
- Varga Istvánné képviselő
- Kiss Szilveszter képviselő
- Bata József körjegyző
- Horváth Tiborné jkv.

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.) A közterületek tisztán tartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos rendelet
felülvizsgálata
Előterjesztő: Horváth János polgármester
2.) Önkormányzati tulajdonú közintézmények és közterületek elnevezésének felülvizsgálata
Előterjesztő: Horváth János polgármester
3.) Egyebek
4.) Zárt ülés keretében szociális ügyek tárgyalása
1. napirendi pont tárgyalása
A közterületek tisztán tartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos rendelet
felülvizsgálata
Előterjesztő: Horváth János polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester szóbeli kiegészítést fűzött a kiküldött írásos előterjesztéshez. Elmondta
hogy a VGÜ elküldte ajánlatát, a díj bruttó 1.072.-Ft/lakás, 12.864.-Ft/év. A lakosok jelenleg 10.000.Ft szemétszállítási díjat fizetnek, de az önkormányzat 2.864.-Ft-ot nem tud lakásonként hozzátenni.
Javasolja, hogy a lakosok 12.0000.-Ft-ot fizessenek ez 7% kedvezményt jelentene minden ingatlan
esetében egységesen.
Usák László: 10.000.-ft-ról 12.000.-ft-ra emeljük ?
Horváth János: Igen.
Usák László: A televízió, rádió két hete csak a közműdíjak csökkentéséről beszél, akkor most mi
emeléssel jövünk? Tartom magam a megválasztásomkor elmondottaknak, a lakosság több terhet már
nem bír el.
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Horváth János polgármester: Az önkormányzat viszont már többet nem tud fizetni.
Kiss Szilveszter: Csak egy helyről jött árajánlat? Más lehetőség?
Horváth János polgármester: A BÁVÜ ajánlata 13.000.-Ft fölött van.
Bata József jegyző: A testületnek megszűnt a díjmegállapítási joga. A szolgáltató mond egy díjat, a
testület vagy elfogadja, vagy nem. A testületnek joga van saját lakosai felé kedvezményeket
megállapítani. Ezt tartalmazza az előterjesztés.
A térségben három szolgáltató van, a Pétervásárai PEVIK, a Bátonyterenyei BÁVÜ, és a Salgótarjáni
szolgáltató. A PEVIK-nél az a gond, hogy nincs saját lerakója, nem tudnak 14.000.-Ft alá menni éves
vonatkozásban. A VGÜ-nél nincs olcsóbb szolgáltató.
Horváth János polgármester: Ha nem emelünk, egymilliót kell hozzátenni, nem tudja felvállalni az
önkormányzat. Az elmúlt évben egy kormány rendelet szerint nem emelhettünk díjat. Most a
szolgáltató újra emelt. Pénzügyileg elég nehéz volt az elmúlt év is, az ÖNHIKI-ről pedig még nem
tudunk semmit, nem tudjuk mire számíthatunk.
Bata József körjegyző: Az önkormányzati támogatási rendszer megváltozott. Egy csomó megvonásra
lehet számítani. A pénzt területenként adják le, szakfeladatonként kell elszámolni. Hitelfelvételt a
kormány engedélyével, előre bejelentett módon lehet felvenni. Az ÖNHIKI-nél nem látjuk mi a
szándék, még sem kiírás, sem tájékoztatás nincs.
Horváth János polgármester: Javaslata, hogyha negyedévente szednénk be a díjat, akkor 4.000.-Ft
lenne a lakosoknak, könnyebbséget jelentene.
Kiss Szilveszter: Milyen a lakosok fizetési hajlandósága?
Horváth János polgármester: Vannak kintlévőségek, de tűrhető.
Kiss Szilveszter: A negyedéves fizetés nem rossz ötlet. Mennyi többletköltséget jelent az
önkormányzatnak.
Horváth János polgármester: A csekkek költsége emelkedne. 37 fő van aki nem idevalósi, nekik az
adós csekkel lehetne kiküldeni ezt is.
Varga Istvánné: Mennyi 65 év feletti lakosunk van?
Horváth János polgármester: Az elmúlt évben 189 fő volt, kb. 100 lakást érinthet.
Usák László: Dorogházán feljebb tették a korhatárt. Itt is javasolja feljebb tolni. Ugyan az a
megtakarítás, ha a korhatárt feljebb toljuk, vagy a kedvezményeket csökkentjük.
Kiss Szilveszter: Mennyi 70, vagy 75 éven felüli lakos van?
Horváth János polgármester: Lehet a szemétszállítási díj 11.000.-Ft, de akkor a kedvezményekből kell
elvenni.
A képviselők rövid tanácskozás után úgy döntöttek, hogy a szemétszállítási díj évi 11.000.-Ft, mely
minden ingatlanon 15 %-os kedvezményt jelent, 25 %-os kedvezményt csak a 70 éven felüliek kapnak
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A polgármester szavazásra tette fel a módosított rendelet tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Mátramindszent község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelete
a közterületek tisztán tartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló
15/2005.(XII.08.) ÖR. Számú rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Bata József jegyző kéri, hogy a testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az elfogadott rendeletnek
megfelelően aláírhassa a szerződést.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
1/2013.(I.30.) számú határozat
Mátramindszent község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a hulladék kezelésre,
szállításra és ártalmatlanításra vonatkozó előterjesztést.
Meghatalmazza polgármesterét, hogy a 2013. január 1. - 2013. december 31. közötti időszakra a
közszolgáltatási szerződést a VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft-vel (3100
Salgótarján, Kertész út 2.) aláírja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
2. napirendi pont tárgyalása
Önkormányzati tulajdonú közintézmények és közterületek elnevezésének felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester ismertette írásos előterjesztését.
Bata József jegyző: A közterületek elnevezése képviselő-testületi hatáskör. Ha nem változtat a testület,
jön a törvényességi észrevétel. Közigazgatási Bíróságra adják, és az majd kötelezi a testületet a
változtatásra.
Az ülésre megérkezett Hajas Attila képviselő.
A polgármester megállapítja, hogy az ülés 5 fő képviselő jelenlétében folytatódik.
Usák László: Miért kell azt mondani, hogy a képviselő-testület változtatott utcanevet?
Bata József jegyző. Mert a testület hatásköre.
Horváth János polgármester: Az érintett lakosoknak kiküldtük a tájékoztatót, azt kérték, a név rövid
legyen és ne Temető út legyen. Valami virág név jó lenne.
Usák László: Legyen Nefelejcs út.
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Varga Istvánné: Legyen.
Miután más javaslat nem hangzott el, a polgármester szavazásra tette fel a javaslatot.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
2/2013.(I.30.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a tulajdonában lévő
közintézmények, valamint a közigazgatási területen található közterületek elnevezését. Megállapítja,
hogy közintézmény olyan személy nevét nem viseli, aki a XX. századi önkényuralmi politikai
rendszerek megalapozásában, kiépítésében, vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést vagy
olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.
A közterületei közül a Felszabadulás út elnevezés nem felel meg ennek a kritériumnak, ezért annak
nevét megváltoztatja. A tulajdonát képező 466 hrsz.-ú, út megnevezésű ingatlan elnevezése 2013.
március 1-től Nefelejcs út.
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a névváltoztatással
kapcsolatos teendők ellátására.
3. napirendi pont tárgyalása
Egyebek
Horváth János polgármester elmondta, hogy a Bátonyterenye és Térségi Csatorna Vizkiközmű-társulat
megszűnik. A megszűnés elfogadásáról kell határozatot hozni. Elmondta továbbá, hogyha a társulat
megszűnik, a tartozásokkal összefüggő jegyzői behajtásokat már eszközölni tudjuk.
Bata József jegyző elmondta, hogy ki fogja mutatni a társulat hogy ki mennyivel tartozik. A már most
befizetett összegeket is elutaljuk a társulatnak, ő a listáját ennek megfelelően módosítja, majd
visszautalja hozzánk. Azért kell ez, hogy tudjuk ki hol tart. Ezt követen indulhat a végrehajtás. Ha
kiadják végrehajtásra, a jegyzőnek nem lesz mérlegelési jogköre, csak a képviselő-testületnek, ezért
egyedi ügyekkel a testületnek kell foglalkozni.
Miután a tárgyban érdemi észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra tette fel
a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
3/2013.(I.30.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye és Térsége
Csatorna Víziközmű-társulat megszüntetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület egyetért a Bátonyterenye
megszüntetésére vonatkozó javaslattal.

és

Térsége

Csatorna

Víziközmű-társulat

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulat küldöttgyűlésén a jelen határozatban foglaltakat
képviselje.
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Határidő: értelemszerűen
Felelős Horváth János polgármester
Horváth János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy felmerült ivóvíz szolgáltató váltás
lehetősége. Jelenleg két szolgáltatóval, az Északmagyarországi Regionállis Vízművek ZRT-vel és a
Heves Megyei Vízmű ZRT-vel folynak tárgyalások.
A ÉRV ZRT az ivóvíz szolgáltatás díja tekintetében a jelenleg alkalmazott értéknél nettó 100.-Ft/m3-el
kedvezőbb lakossági és közületi díjat ajánl. Heves Megyei Vízmű ZRT nem tud árat, a Bátonyterenyei
415.-Ft+ÁFA.
Érdeklődésünkre elmondták, hogy jelenleg szindikátusi szerződés van érvényben, mely kimondja,
hogy egy település akkor válhat ki, ha a kiválást minden település jóváhagyja. A Salgótarjáni Vízmű
területén 26 település van. Megpróbáljuk kiérni a szerződést.
Ebben az ügyben több ellentmondás van, amit tisztázni kell. Az ÉRV azt mondja, hogy ha üzemeltetési
szerződés nincs, akkor akár már holnap is szolgáltatót lehetne váltani. A Hevesiek szerint 8 hónapos
felmondási idő van. Mátramindszent, Mátranovák, Szuha, Dorogháza, Nemti és Mátraterenye
települések kezdeményezzük a kiválást. Ha ez 2013. december 31-ig sikerül, 2014. januárjától
szolgáltatót lehet váltani, de akkortól lesz már hatósági ár is. Mit csináljunk? A Salgótarjáni Vízmű
nem marad meg, az ÉRV ZRT akar szolgáltatni.
Usák László: Váltani kell. Most, a kedvező pozícióból kell váltani.
Horváth János polgármester egy megerősítést kér a testülettől, hogy a tárgyalásokat folytathassa.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
4/2013.(I.30.) számú határozat
Mátramindszent község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza polgármesterét, hogy a
biztonságos, egészséges és a jelenleginél olcsóbb ivóvízellátás érdekében folytasson tárgyalásokat a
szolgáltató váltásról.
Határidő folyamatos
Felelős: polgármester
Horváth János polgármester elmondta, hogy a község honlapjának karbantartását eddig a felesége
csinálta, ám időhiány miatt már nem tudja vállalni. Kun Dániel és a felesége vette át ezt a munkát, sok
a lemaradás, de azt folyamatosan pótolják.
Szólt továbbá arról, hogy a testületnek április 15-ig dönteni kell arról, hogy július 1-től milyen
formában működteti óvodáját tovább. Adjuk át egyházi működtetésre? Alakítsunk társulatot, önállóan
is lehet működtetni.
Kiss Szilveszter: Anyagilag hogyan járunk jobban?
Horváth János polgármester: Talán ha az egyház működteti? Kérdése a testület felé, próbáljon
érdeklődni az egyházi fenntartás irányába?
A képviselők szerint igen.
Az óvodához a kistérség felé úgy hogy a konyha nincs benne, 3 millió forintot kell tenni. Nem tudja
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hogy az egyházi fenntartásnál hogyan lenne. Információi vannak arról, hogy az egyház kivárja az új
finanszírozási rendet, ami majd csak szeptemberben dől el, hogyan alakul.
Ezt követően felhatalmazást kért a képviselő-testülettől, hogy az óvoda további működtetésével
kapcsolatban az egyházi és az önkormányzati fenntartás feltételeiről tájékozódjon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
5/2013.(I.30.) számú határozat
Mátramindszent község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy az
óvoda további működtetésével kapcsolatban folytasson előkészítő tárgyalásokat, melynek keretein
belül vizsgálja meg az önkormányzati és az egyházi fenntartású működtetés lehetőségeit is. A
működtetésre a javaslatot terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2013. április 15.
Felelős: polgármester
Horváth János polgármester: Megnézzük mit mond a többi település, mit nyilatkozik az egyház, aztán
tudunk dönteni.
Horváth János polgármester elmondta, hogy a jelenlegi itt dolgozó egyik óvónő Répásné Barkó Ilona
nyugdíjba vonul, február 20-án, felmentési idejét kezdi tölteni. Az ő pótlásáról mivel
Mátramindszenten nincs óvónő, ezért a szomszéd településről, Szuháról fog érkezni Jakab Alexandra.
Legolcsóbban tudjuk foglalkoztatni, van start kártyája, június 30-ig fel tudjuk venni. Február 21-én
már tud jönni dolgozni.
Ezt követően tájékoztatta a jelenlévőket, hogy szombaton farsangi ünnepség lesz, a képviselőket
várják a rendezvényre.
Ezt követően ismertette a jelenlévőkkel az Egyesült Zagyvavölgye Kereskedelni Zrt részére eljuttatott
megkeresést.
(Megkeresés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A megkeresésben kértük, mivel a Kossuth tér 2013-évben egy egységes felújított képet fog kapni, az
tulajdonukban lévő italboltot is újítsák fel. Gond az is, hogy a csatorna hálózatra többek között ez az
egység sincs rákötve, a szennyvizet nem megfelelő formában kezelik.
Bata József jegyző a képviselők azon felvetésére, miszerint nem lehetne-e a működési engedély
visszavonásával rákényszeríteni az egységet, hogy a szennyvízhálózatra rákössön, elmondta, hogy a
mostani működése egy már kiadott engedély alapján szerzett jog. Amennyiben valami oknál fogva új
működési engedélyt kellene kiadni, ott lehetne kötelezni, hogy kössön rá a csatornára. Helyi
rendeletben lehetne szabályozni, hogy ahol ki van építve a csatorna hálózat, ott rá kell kötni, vagy zárt
szennyvízgyűjtőbe kell a szennyvizet gyűjteni.. Amennyiben ez nem adott, akkor lehet őket bírságolni.
A jelenlegi környezetszennyezést bizonyítani, dokumentálni kell, úgy lehet lépni ez ügyben.
Horváth János polgármester: Ha a mostani üzemeltető leadja, az új működési engedélyt már csak így
adjuk ki.
Bata József jegyző: Ha csak a működtető személyében van változás az nekünk ebből a szempontból
nem jó.
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Horváth János polgármester szerint a postát, a boltot is meg fogják nézni csatornázási szempontból.
Hajas Attila: Hollót is meg lehetne nézni.
A képviselők egyet értettek az elhangzottakkal azzal, hogy a másik italboltra is vonatkozzon.
Horváth János polgármester: A levelet megküldjük az említett egységeknek, megvizsgáljuk a
szennyvízbekötésre való kötelezés lehetőségét, melyről a következő ülésen tájékoztatjuk a
képviselőket.
Miután az ülésen több tárgy, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a képviselőtestület ülését 19.15 órakor bezárta.
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