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Mátramindszent Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2013. március 6.
rendes ülésének
3/2013. számú
Jegyzőkönyve
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 06-i rendes üléséről.
Jelen vannak:

-Horváth János polgármester
-Usák László alpolgármester
-Hajas Attila képviselő
-Varga Istvánné képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak: Bata József körjegyző, Kovácsik Andrásné pénzügyi főelőadó
Jegyzőkönyvvezető: Horváth Tiborné
Horváth János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 4 fő
képviselő jelen van.
Ezt követően szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását és megállapítja, hogy
a képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő napirendi pontokat fogadta el:
Napirendi javaslat:
1. Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetésére II. forduló
Előterjesztő: polgármester
2. Egyebek
3. Zárt ülés keretében szociális ügyek megtárgyalása
Előterjesztő: jegyző
1. napirendi pont tárgyalása
Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésére II. forduló
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester elmondta, hogy ez a legújabb költségvetés. Javasolta elfogadásra azzal, hogy
amennyiben szükséges, menet közben lehet módosítani.
Kovácsik Andrásné pénzügyi főelőadó: Az kiküldöttekhez képest a mostani anyag változott annyiban, hogy 3
közmunkás bére benne van, költségüknek 70 %-át térítik. A pénzmaradvány a kiküldött anyagban nem
szerepelt, ebbe most igen. Az állami támogatás 16 millióval kevesebb mint az elmúlt évben.
Miután a jelenlévők részéről a tárgyban érdemi észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra
tette fel a rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2013.(III.07.) önkormányzati rendelete
Mátramindszent Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének
szabályairól.
(Rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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2 Napirendi pont tárgyalása
Egyebek
Horváth János polgármester ismertette írásos előterjesztését, ami az ivóvíz állami támogatásáról szóló
pályázat benyújtásához szükséges határozati javaslatot tartalmazta. Kérte a képviselőket, hogy a kiküldött
határozati javaslatot fogadják el.
Miután a jelenlévők részéről a tárgyban érdemi észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra
tette fel a kiküldött határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
17/2013.(III.06.) számú határozat
1. Mátramindszent község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az ivóvíz szolgáltatás
magas önköltsége miatt támogatási igény bejelentésével a költségvetési törvényben meghatározott
jogcímen a lakossági célra igénybe vett szolgáltatás díjának csökkentése érdekében, és felhatalmazza
a polgármestert a szükséges nyilatkozat aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
2. Mátramindszent község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a szolgáltató Salgótarján és
Környéke Vízmű Kft-t, hogy az illetékes Minisztérium 2013. évi lakossági víz- és
csatornaszolgáltatásra vonatkozó támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről szóló
rendelete alapján készítse el a 2013. évi lakossági szolgáltatás támogatási pályázatát a tulajdonos
önkormányzatok nevében és a kijelölt gesztor önkormányzat közreműködésével, gondoskodjon a
Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságán keresztül az elbíráló illetékes
Minisztériumhoz határidőig történő benyújtásáról.
Határidő: rendelet szerint
Felelős: Barta András Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója
Horváth János polgármester ezt követően elmondta, hogy a Start Közmunkaprogramban az önkormányzat
részt kíván venni. A közmunkaprogramok közül a kazánprogramban, mezőgazdasági földút programban és a
belvíz elvezetés programban akar foglalkoztatni. A kazánprogram keretében két főt foglalkoztat 8 órás
munkaidőben a hatósági szerződés hatályba lépésétől egy év időtartamban. A belvíz elvezetési program
keretében 4 főt foglalkoztat 8 órás munkaidőben 2013. május 1. és szeptember 30 között. A mezőgazdasági
földútprogramban 2 főt foglalkoztat 2013. május 1. és szeptember 30 között.
A képviselők tudomásul vették a polgármester tájékoztatását.
Ezt követően a polgármester szavazásra tette fel a kiküldött határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
18/2013.(III.06.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy részt kíván venni a Start
Közmunkaprogramban.
A közmunkaprogramok közül a kazánprogramban, mezőgazdasági földút programban és a belvíz elvezetés
programban akar foglalkoztatni.
A belvíz elvezetési program keretében négy főt foglalkoztat 8 órás munkaidőben 2013. május 1. és
szeptember 30. között.
A kazánprogram keretében kettő főt foglalkoztat 8 órás munkaidőben 2013. március 1. és 2014. február 28.
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között.
A mezőgazdasági földútprogramban kettő főt foglalkoztat 8 órás munkaidőben 2013. május 1. ás szeptember
30. között.
Megbízza polgármesterét, hogy nyújtsa be a támogatási igényt a Nógrád Megyei Kormányhivatal
Bátonyterenyei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horváth János polgármester ezt követően elmondta, hogy a „Minden gyerek lakjon jól” Alapítvány 2013-es
akciójához csatlakozott az önkormányzat. A programban való részvétel feltétele, hogy a településen élő
minden egyes hátrányos helyzetű gyerekes család vegyen részt benne. A program keretében a családok az
általuk választott kishaszonállatokat fognak kapni és vetőmagot, így egy mini háztájit tudnak kialakítani.
A következő program amihez csatlakoztunk, a Gyerekszáj program. Ezt a Magyar Vöröskereszt hirdette meg.
A programban valórészvétel feltételei:
 egy családban két szülő és három vagy több gyermek, (5 kg kenyér, 10 l tej hetente)
 vagy 1 szülő és kettő vagy több gyermek van, (4 kg kenyér, 8 l tej hetente.)
 gépjármű nincs a családban
 a gyermekek számának meghatározásánál a tárgy évben azon gyermekeket lehet figyelembe venni, akik
a tárgyévben a 17. életévüket még nem töltötték be
 az egy főre jutó összes havi jövedelem nem éri a 20 e Ft/fő összeget a programban résztvevők
nyilatkozata alapján.
Legutóbbi értesüléseink szerint a program március 19. napján indul.
Kitöltöttünk a Vidékfejlesztési Minisztérium részére a háztáji kiskert gazdálkodás újraélesztésére irányuló
programhoz kapcsolódó kérdőívet. A Vidékfejlesztési Minisztérium most központi kézbe veszi a háztáji
gazdálkodás fellendítését, az önkormányzatokon keresztül jelentős támogatást kíván nyújtani az igénylőknek.
Ez még egy előzetes felmérés, ebben az ügyben még nincs továbblépés.
Horváth János polgármester elmondta, hogy a talajterhelési díj 10 szeresére emelkedett. Javaslom, hogy
azokat az emberek akik még nem kötöttek rá a csatornára értesítsük ki, hogy amennyiben június 30. napjáig
rákötnek a csatornára, akkor adunk részükre kedvezményt, és ezt a kedvezményes díjat kell fizetni. A
rendelet módosítás a következő testületi ülésre lesz előkészítve.
Usák László: Nincs kedvezmény.
Horváth János polgármester: Problémásak azok a családok, ahol nincs fürdőszoba, nincs a víz kiépítve, mit
kössön rá. Javaslatot kér, hogy milyen kedvezményt adjunk ezen ingatlanokra.
Horváth János polgármester elmondta, hogy pénteken Vácon a Katolikus Iskolák főigazgatójával találkozott.
Azt a tájékoztatást kapta, átnézik a küldött anyagot, eljönnek megnézik az óvodát aztán döntenek.
Szólt továbbá arról, hogy a március 15-i ünnepség március 14-én kerül megrendezésre 17.30 órakor. Jó idő
estén a tájház udvarán, rossz idő esetén az iskola aulájában.
Elmondta még, hogy a hagyományos hosszú távú közmunkára két főt kaptunk április 1-től 4 hónap
időtartamban 8 órában.
Kérte a képviselőket, hogy a talajterhelési díj tárgyalására térjenek vissza.
Javasolja, hogy 2012. évre 80 % kedvezményt adjunk, melyet a következő testületi ülésre előterjesztett új
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rendelet fog tartalmazni.
A képviselők egyet értettek a javaslattal.
Usák László kérdése, hogy hogyan állunk a csatornadíj behajtásokkal, letiltásokkal? Be tudjuk-e hajtani a
kintlévőségeket, ha igen, milyen összegről van szó?
Bata József jegyző: A csatornával kapcsolatos kintlévőségek kb. 3 millió forintot tesznek ki.
Horváth János polgármester: Akikkel megállapodást kötöttünk, egy évre kötöttük. Aki kifizeti a teljes
összeget, az amíg a Víziközmű meg nem szűnik, jogosult a 15 % visszaigénylésére. A hat település
polgármesteri megegyeztek, hogy a 15 e Ft alatti tartozásokat elengedi. Ezen összeg felett jön a behajtás. Itt
lép be az egyedi elbírálás.
Usák László kérdése, hogyan lehetséges, vagy mit lehet ellene tenni, hogy van olyan lakás, ahol
kisgyermekekkel együtt egy légtérben 7-en laknak életvitelszerűen. A védőnő szerint ezek a feltételek egy
kisgyermeknek egészségesek? Élnek ott olyan személyek, melyek félelemet keltenek a szomszédokban.
Bata József jegyző: válaszában elmondta, hogy bizonyos okoknak kell előállni ahhoz, hogy bármiféle
intézkedést kérjünk. Ha jogerősen vannak a lakásban, nehéz bármit is tenni.
Usák László: Név szerint tudjuk kik azok. Búvóhely is lehet. Csuklyában járnak, nem látni az arcát.
Bata József jegyző: Ha bármi történik, lopás, fenyegetettség, szólni kell a rendőrségnek, vagy mi is
megpróbálunk valamit tenni.
Usák László elmondta, hogy van egy lakás, melyre nem adták ki a lakhatási engedélyt, nem is laknak ott a
lakók. Kérdése, hogy meg lehet-e tagadni a lakhatási engedély kiadását addig, míg a szükséges alapvető
feltételeket nem teremtik meg. A terület sajnos elég belvizes, a WC állandóan vízben áll, fertőzésveszélyes.
Horváth János polgármester tud az esetről. A lakhatási engedély megszerzése 1 évre meg lett hosszabbítva.
Ebben az évben fog lejárni. Nem hiszi, hogy oda meg fogják kapni. Nem valószínű hogy oda vissza tudnak
költözni.
Usák László kérdése, hogy a temetőben a vadkárral mi a helyzet?
Horváth János polgármester: A rendőrség felé elküldtük a megkeresést. Még nincs visszajelzés. Azt tudni
kell, hogy nem vadkárnak minősül az eset, hanem vad által okozott kárnak, polgári peres úton lehet érvényt
szerezni..
Ezt követően tájékoztatta a jelenlévőket a Művelődési Házban folyó munkálatokról. A radiátorok itt vannak,
a fűtés kiépítése folyik. Az épület külső színe hasonló lesz az önkormányzati épületéhez. A cserép és a kazán
a jövő héten jön. A kivitelező szerint elképzelhető, hogy a ballagásra készen lesz.
Miután az ülésen több tárgy, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testület
ülését 19.30 órakor bezárta.
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