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Mátramindszent Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2013. február 20-i
rendes ülésének
2/2013. számú
Jegyzőkönyve
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 20-i rendes
üléséről.
Jelen vannak:


- Horváth János polgármester
- Usák László alpolgármester
Hajas Attila képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak: Bata József körjegyző, Kovácsik Andrásné pénzügyi főelőadó
Jegyzőkönyvvezető: Horváth Tiborné
Jelen van továbbá Sípos Istvánné adóügyi főelőadó.
Horváth János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
mivel 3 fő képviselő jelen van.
Horváth János polgármester a meghívóban jelzett napirendi pontok módosítására tesz javaslatot,
miszerint 9. napirendi pontként a az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását tárgyalja a testület. Ezt követően szavazásra teszi fel a módosított napirendi pontok
elfogadását és megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal a következő napirendi
pontokat fogadta el:
Napirendi javaslat:
1. Javaslat a Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésére
Előterjesztő: jegyző
2. Javaslat a Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal cafetéria szabályzatára
Előterjesztő: jegyző
3. Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésére
Előterjesztő: polgármester
4. Az önkormányzati vagyonrendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
5. Javaslat az önkormányzat közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervére
Előterjesztő: polgármester
6. Javaslat közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályzatra
Előterjesztő: jegyző
7. Az ivóvíz szolgáltatás felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
8. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal között Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő. Jegyző
9. Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.(III.31.)
ÖR számú rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
10. Egyebek
11. Zárt ülés keretében szociális ügyek megtárgyalása
Előterjesztő: jegyző
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1. napirendi pont tárgyalása
Javaslat Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésére
Előterjesztő: Horváth János polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Bata József jegyző rövid szóbeli kiegészítést fűzött a kiküldött írásos előterjesztéshez. Kiemelte, hogy
plusz pénzt nem kérünk az önkormányzatoktól. 34.900. e forint alaptámogatáshoz májustól 8 egyenlő
részletben kapunk még 1.862 e Ft-ot, ami a dologi kiadások fedezete lenne. Bérekbe változást nem
szeretnénk.
Usák László: Az anyag elkészítése számtanilag elég nehéz lehetett. Ő sem tudta volna jobban
elosztani. Ha elfogy a pénz, annak a helyzetnek a kezelése lesz kérdéses.
Miután a jelenlévők részéről a tárgyban más érdemi észrevétel, hozzászólás nem érkezett, Horváth
János polgármester szavazásra tette fel a kiküldött határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
6/2013.(II.20.) számú határozat
Mátramindszent község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátramindszenti Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését 34.900 e Ft bevétellel és 34.900 e Ft kiadással
elfogadja
A képviselő-testület a költségvetésében a közös hivatal működéséhez 11.601 e Ft-ot biztosít.
Felhatalmazza polgármesterét, hogy ezen összeggel bevételi és kiadási oldalon az önkormányzat 2013.
évi költségvetésében megtervezésre kerüljön.
2. napirendi pont tárgyalása
Javaslat a Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal cafetéria szabályzatára
Előterjesztő: jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Bata József jegyző rövid szóbeli kiegészítést fűzött a kiküldött írásos előterjesztéshez.
Miután a képviselők részéről a tárgyban észrevétel, javaslat nem hangzott el, a polgármester
szavazásra tette fel a kiküldött határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
7/2013.(II.20.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátramindszenti Közös
Önkormányzati Hivatal cafetéria szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal változtatás nélkül
jóváhagyja.
3. napirendi pont tárgyalása
Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésére
Előterjesztő: polgármester
Bata József jegyző elmondta, hogy a most kiadott anyag csak egy tervezet, erről még nem tud a
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testület szavazni. Törvény szerint mínuszos költségvetést nem lehet elfogadni, ez most 23 millió forint
mínuszt tartalmaz. Egyenlőre csak ezt tudtuk összeállítani.
Horváth János polgármester javasolta, hogy munkaanyagként fogadja el a testület.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
8/2013.(II.20.) számú határozat

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli
az önkormányzati intézményrendszer működtetésének teljes körű felülvizsgálatát
az alkalmazottak munkabérének és egyéb juttatásainak felülvizsgálatát
az óvoda működtetésének további lehetőségét
a szociális ellátórendszer működésének felülvizsgálatát
A felülvizsgálat szerinti módosított költségvetés tervezetet a képviselő-testület elé kell
terjeszteni.
Határidő: 2013. március 20.
Felelős: polgármester, jegyző
Bata József körjegyző elmondta, hogy az önkormányzati dolgozók cafetéria összegét viszont el
kellene fogadni, mivel ez az önkormányzat költségvetésének része, be kell összegszerűen tervezni.
Horváth János polgármester javasolta, hogy a cafetéria összege az elmúlt évben elfogadottak szerint
legyen.
Miután a képviselők részéről ellenvetés, más javaslat nem hangzott el, a polgármester szavazásra tette
fel cafetéria összegére vonatkozó javaslatát:
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
9/2013.(II.20.) számú határozat

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2013. évi
cafetéria keretét 200 e Ft-ban, a az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és a
munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozók személyes cafetéria keretét 125 e Ftban állapítja meg.
A 2013. évi költségvetés tervezésénél ezen adatokkal kell tervezni.
Határidő: 2013. március 20.
Felelős: jegyző, polgármester
Kovácsik Andrásné: A költségvetési támogatás 16 millióval kevesebb mint az elmúlt évben. A Sart
közmunkaprogram nem módosítja a költségvetést számszakilag, mivel 100 %-os támogatottságú A
hagyományos közmunkaprogram fogja módosítani, mivel az 70 %-os támogatottságú, 30 %-kal nő a
hiány.
Horváth János polgármester elmondta, hogy még nem tudjuk mennyi emberrel tudunk dolgozni. A
pénzügyes három fővel tervezett. A kazánfűtést 6 órás közfoglalkoztatottal oldottuk meg, de 8 órában
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kell fűteni, két órát nekünk kellett állni januártól. Probléma az is, hogy a mezőgazdasági projekt
akkorra fejeződik be, mikorra a betakarításra kerül a sor. Akkorra nem lesz ember. Nem tudjuk hogy
április 1-től ki hordja az ebédet.
Vannak nehézségek, próbálunk megoldást találni.
4. napirendi pont tárgyalása
Az önkormányzati vagyonrendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Bata József jegyző rövid szóbeli kiegészítést fűzött a kiküldött írásos előterjesztéshez.
Miután a képviselők részéről észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra tette
fel a kiküldött rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2013.(II.21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat vagyonáról
(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5. napirendi pont tárgyalása
Javaslat az önkormányzat közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervére
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester rövid szóbeli kiegészítést fűzött a kiküldött előterjesztéshez. A kipontozott
részekre kéri a képviselők javaslatait.
Usák László: A Művelődési Házban ki lehetne alakítani öregek napközi klubját. Ott is lehetne enni,
mosakodási lehetőség is volna, családsegítő is ott lehetne.
Horváth János polgármester: Nyugdíjasklub tervezve van a művelődési házba. Elmondta, továbbá,
hogy beírjuk a művelődési ház jobb kihasználtságát.
Miután a jelenlévők részéről más javaslat nem hangzott el, a polgármester szavazásra tette fel a
kiküldött határozati javaslat elfogadását:
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
10/2013.(II.20.) számú határozat
Mátramindszent község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI törvény 9. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az előterjesztés mellékletét képező
Mátramindszent község Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét elfogadja.
(Terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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6. napirendi pont tárgyalása
Javaslat közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályzatra.
Előterjesztő: jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Bata József jegyző rövid szóbeli kiegészítést fűzött a kiküldött írásos előterjesztéshez.
Horváth János polgármester: A szabályzatot a honlapra is feltesszük, az igénybejelentő lap onnan is
letölthető lesz.
Miután a jelenlévők részéről érdemi hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra tette fel a
kiküldött határozati javaslat elfogadását:
11/2013.(II.20.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közérdekű adatok megismerésére
irányuló igények teljesítési rendjéről szóló szabályzatot a mellékelt tartalommal elfogadja.
(Szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
7. napirendi pont tárgyalása
Az ivóvíz szolgáltatás felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester elmondta, hogy a Vízmű által kiküldött szerződés tervezetet 5 település
nem írta alá. (Mátramindszent, Dorogháza, Szuha, Nemti, …...) A gerincvezeték tulajdonjogán és a
szavazati jogon vannak viták. A mi 10 szavazatunk kevés. A vízdíj összege horrorisztikus. Javasolja az
I. verziójú határozati javaslat elfogadását. A felmondási idő 8 hónap.
Miután a képviselők részéről hozzászólás, más javaslat nem hangzott el, a polgármester szavazásra
tette fel az üzemeltetési jogviszony felbontásáról szóló határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
12/2013.(II.21.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az ivóvíz szolgáltatásra
vonatkozó lehetőségeket és szolgáltatóváltás céljából az üzemeltetési jogviszonyt felbontja a
Salgótarján és Környéke Vízmű Kft-vel.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a szolgáltatót értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
8. napirendi pont tárgyalása
A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Bata József jegyző rövid szóbeli kiegészítést fűzött a kiküldött előterjesztéshez. Elmondta még, hogy
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az írásos előterjesztésben szereplő javaslaton felül javasolja módosítani a megállapodásban, ahol
körjegyzőség szerepel, közös hivatalt kell alkalmazni.
Miután a képviselők részéről hozzászólás, más javaslat nem hangzott el, a polgármester szavazásra
tette fel az üzemeltetési jogviszony felbontásáról szóló határozati javaslat elfogadását.
13/2013.(II.21.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálata a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Mátramindszent önkormányzatával között együttműködési megállapodást. A
megállapodást az alábbiak szerint egészítik ki:
„A Nemzetiségi Önkormányzat, ülésein a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatát
igény estén előzetes bejelentés alapján biztosítja.”
Ahol korjegyzőség megnevezés szerepel, ott Közös Önkormányzati Hivatalt kell érteni.
Felkéri a jegyzőt, hogy a módosítást a megállapodásban vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: Bata József jegyző
9. napirendi pont tárgyalása
Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.(III.31.) ÖR.
Számú rendelet módosításáról.
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester rövid szóbeli kiegészítést fűzött a kiküldött írásos előterjesztéshez.
Miután a jelenlévők részéről észrevétel, kérdés nem hangzott el, szavazásra tette fel a kiküldött
rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2013.(II.21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
4/2011.(III.31.) ÖR számú rendeletének módosításáról.
(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
10. napirendi pont tárgyalása
Egyebek
Horváth János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az óvodából Répásné Icuka nyugdíjba
megy, ma volt az utolsó munkanapja. Jakab Alexandra van helyette.
Az óvoda a mostani formában június 30-ig működik. Beszélt az egyházi főigazgatóval, aki nem
zárkózott el az együttműködéstől, de számításokat kell végezni. Az iskola már egyházi működésben
van, ha az óvoda is abban lesz, indul a gimnázium is, akkor a gyermekek 18 éves korukig egyházi
szellemben nevelkednek. Ha nem sikerül az egyházi fenntartás, társulásban nem maradunk,
önkormányzaté lesz az óvoda. Mindenki működteti a sajátját. Társulásban nincs pénz, saját intézméyre
könnyebb pályázni.
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Hajas Attila: Meg kell várni hogy mit válaszol az egyház.
Horváth János polgármester tájékoztatta a képviselőket a művelődési házban már elvégzett felújítási
munkákról.
Elmondta még, hogy a közterület használattal vannak problémák. Sok árus nem fizet. A jégkrémes
nem fizet többszöri felszólításra sem, a kenyeres pedig elmaradásban van, májusig fizetett csak. Lépni
kell ebben az ügyben.
A JPC szolgáltatással gondok vannak, a szolgáltatás nem megfelelő. Most várjuk mit tesznek ebben az
ügyben. Mi nem tudunk lépni.
Usák László: Számítógép kezelőt igényeltünk mi van ezzel az üggyel.
Horváth János polgármester: Nincs elfelejtve, de az iskola most nem tudott időt szakítani rá.
10. napirendi pont tárgyalása
Zárt ülés keretében szociális ügyek megtárgyalása.
Előterjesztő: jegyző
(Zárt ülés külön jegyzőkönyvben rögzítve.)
Miután az ülésen több tárgy, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a képviselőtestület ülését 19.40 órakor bezárta.
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