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Mátramindszent Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2013. március 27.
rendes ülésének
4/2013. számú
Jegyzőkönyve
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 27-i rendes üléséről.
Jelen vannak:


Horváth János polgármester
Usák László alpolgármester

-

Hajas Attila képviselő



arga Istvánné képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak: Bata József körjegyző,
Jegyzőkönyvvezető: Horváth Tiborné
Horváth János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 fő
képviselő jelen van.
Ezt követően szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását és megállapítja, hogy
a képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő napirendi pontokat fogadta el:
Napirendi javaslat:
1. Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtására
Előterjesztő: polgármester
2. Javaslat az önkormányzat talajterhelési díjról szóló rendeletének módosítására
Előterjesztő: polgármester
3. Javaslat az önkormányzat közbeszerzési szabályzatára
Előterjesztő: polgármester
4. Javaslat az önkormányzat közbeszerzési tervére
Előterjesztő: polgármester
5. Egyebek
6. Zárt ülés keretében szociális ügyek megtárgyalása
Előterjesztő: jegyző
1. napirendi pont tárgyalása
Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtására
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester kérte a jelenlévőket, hogy a kiküldött előterjesztéshez kérdéseiket,
észrevételeiket tegyék meg.
Miután a jelenlévők részéről a tárgyban kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra tette
fel a kiküldött rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.
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(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2. napirendi pont tárgyalása
Javaslat az önkormányzat talajterhelési díjról szóló rendeletének módosítására
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester elmondta, hogy még mindig nem tudja mi lesz azokkal az emberekkel, akiknek
se vezetékes vize, se fürdőszobája nincs, a vizet közkútról hordja. Mit kérjünk tőlük? Ezek az emberek
anyagilag sem állnak jól, fizetni sem tudnak.
Kiss Szilveszter: Milyen lehetőségeink vannak?
Horváth János polgármester : Egyedi elbírálás. Vagy bizottság bírálja el, vagy hatáskör átruházással oldják
meg.
Kiss Szilveszter: Mennyi emberről van szó?
Bata József jegyző: Körülbelül 80 talajterhelési díj van, amiből kritikus 30 -40 közötti lehet. Aki végképp
nem tud fizetni, vagy nincs mire rákötni, 20-as nagyságrend. Hó végén jár le a bevallások határideje. A
talajterhelési díj a testület saját bevétele ami felett rendelkezik. Egy részéről lemondhat, saját bevételből
adhat kedvezményt, de az egészet nem engedheti el. Nagyon egyedi problémák vannak, egy sablon szerint
nem lehet elbírálni az eseteket.
Usák László: Aki pld. közkútról hordja a vizet, nem adnék kedvezményt, hanem ledolgoztatnám.
Kiss Szilveszter: Idős magatehetetlen, és munkaképes emberek között is különbséget kell tenni.
Bata József jegyző: Ezért kell egyedileg elbírálni az ügyeket. Konkrét számok még nincsenek, mivel mint
már mondtam, most jönnek vissza a bevallások.
Horváth János polgármester javasolja a kiküldött rendelet-tervezet elfogadását, az egyedi ügyeket pedig vagy
egy bizottság, vagy a képviselő-testület bírálja el.
Bata József jegyző: A közeljövőben két ülés is lesz. Két hét múlva a testületi ülés zárt részében előjöhetnek
mint ügyek, de az elbírálásra felállhat egy ad hoc bizottság is.
Miután a képviselők részéről más javaslat nem hangzott el, a polgármester szavazásra tette fel a kiküldött
rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló 8/2005.(X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3. napirendi pont tárgyalása
Javaslat az önkormányzat közbeszerzési szabályzatára
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester kérte a jelenlévőket, hogy a kiküldött írásos előterjesztéshez észrevételeiket
tegyék meg.
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Miután a képviselők részéről a tárgyban észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra
tette fel a kiküldött közbeszerzési szabályzat elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
19/2013.(III.27.) számú határozat
Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátramindszent Községi Önkormányzat
közbeszerzési szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
4. napirendi pont tárgyalása
Javaslat az önkormányzat közbeszerzési tervére
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester kérte a jelenlévőket, hogy a kiküldött írásos előterjesztéshez észrevételeiket
tegyék meg.
Miután a képviselők részéről a tárgyban észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra
tette fel a kiküldött közbeszerzési terv elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
20/2013.(III.27.) számú határozat
Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátramindszent Község Önkormányzatának
2013. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
5. napirendi pont tárgyalása
Egyebek
Horváth János polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, miszerint Orosz József mátramindszenti lakos szóbeli
kérelemmel fordult hozzá, a pályánál lévő vasketrecet szeretné megvenni. Adományként került az oda, évek
óta ott áll, nem használjuk semmire.
Usák László: Tudomása szerint Kovács István vitte azt oda, meg kellene kérdezni őt is.
Horváth János polgármester. Tájékoztatni fogom a kérelmezőt, hogy keresse meg, egyezzenek meg.
Ezt követően a polgármester ismertette a beinduló közmunkaprogramokat.
Elmondta még, hogy a jövő héten pénteken délután vendégek érkeznek 5 Mindszenti település
polgármestere. Egy új Mindszentekért Egyesületet szeretnének létrehozni. A régi egyesület nem jól működik.
Minden képviselőt vár péntek délután.
A gyerekszáj program beindult, pénteken az IT pontban osztják a kenyeret és a tejet.
A Minden Gyerek Lakjon Jól programban 29 család vesz részt, akik vetőmagot és kisállatokat fognak kapni.
A vetőmag osztás 28-án lesz.
A Zöld útról Csernus Mária jelezte, hogy a szennyvízre, ivóvízre rá szeretne kötni. Több telket vett ott meg,
ezek összevonása után vált alkalmassá beépítésre. Mivel a szennyvízberuházáskor ezek a telkek nem voltak
összevonva, ezért értelemszerűen nem is lehetett rá csonkot elhelyezni. Kéri az önkormányzat segítségét a
rákötésnél. Kedvezményt kér, mivel átemelős rendszerrel tudja megoldani a szolgáltatást.
A tegnapi napon Egerben voltunk a Heves Megyei Vízműnél az ivóvíz szolgáltatásról szerettünk volna
tárgyalni. Meglátásunk szerint a Vízmű kihátrált a szolgáltatásból. Ismét meg fogjuk keresni az ÉRV Zrt-t.
2015. évtől a Salgótarjáni Vízmű nem fog megfelelni a törvényi feltételeknek.
Egy információ szerint a VOLÁN a Salgótarjánból 15.20 órakor induló járatát meg akarja szüntetni. Az
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illetékeseket telefonon kereste, akik nem tudtak a megszüntetésről. Meg kell várni, hogy április 2-án fog-e
közlekedni a járat.
Usák László: A biogáz üzemmel mi a helyzet?
Horváth János: A pályázat most folyik. A jövő év közepétől üzemelhet.
Tájékoztatta továbbá a jelenlévőket, hogy a Quick Studio általi szolgáltatást fel akarjuk mondani, mert
találtunk olcsóbb és nagyobb lehetőségeket biztosító szolgáltatót. 2013. március 29. napjától mondjuk fel a
szerződést, mert lesz egy hosszú hétvége és így nem okoz fennakadást a szolgáltató váltás.
Ezt követően a polgármester szavazásra tette fel a szolgáltatási szerződés felmondását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
21/2013.(III.27.) számú határozat
Mátramindszent község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
nyújtott szolgáltatást 2013. március 29. napjától fel kívánja mondani.

Quick Studio által

Horváth János polgármester ismertette a Művelődési Ház felújítási munkáit. Elképzelhető hogy az iskolai
ballagásra az építési munkák készen lehetnek, azonban a külső munkálatok időjárás függők.
Kérdése továbbá a képviselőkhöz, hogy díszpolgári cím adományozása lesz-e? Ha igen, kinek adjuk. Az
anyagi helyzetünkre való tekintettel pénzt nem biztos hogy fogunk tudni adni, de az elvi elismerés a lényeg.
Kéri a képviselőket gondolkodjanak el a neveken.
Április 26-án az óvodában kistérségi nap lesz, mi rendezzük. A tavaszi szünetben az óvodában új
szekrényeket készítenek, 30 gyermeknek lesz szekrénye. A konyhában a gázt is beszereljük.
Miután az ülésen több tárgy, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testület
ülését 19.15 órakor bezárta.
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