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Mátramindszent Községi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
2013. június 12-i ülésének
9/2013. számú
Jegyzőkönyve
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i üléséről.
Jelen vannak:

Horváth János polgármester
Usák László alpolgármester
Hajas Attila képviselő
Kiss Szilveszter képviselő
Varga Istvánné képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak: Bata József jegyző, Boros Éva Önkormányzati Hivatal dolgozója.
Jegyzőkönyvvezető: Horváth Tiborné
Horváth János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 fő
képviselő jelen van. Az ülést 18.00 órakor megnyitotta.
Ezt követően szavazásra teszi fel a napirendi pontok elfogadását és megállapítja, hogy a képviselő-testület 5
igen szavazattal a következő napirendi pontokat fogadta el:
Napirendi javaslat:
1. Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás további működtetésének
biztosítására.
Előterjesztő: polgármester
2. Javaslat a Bátonyterenyei Kistérségi Társulás Társulási Megállapodására
Előterjesztő: polgármester
3. Javaslat az Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjára
Előterjesztő: polgármester
4. Egyebek
5. Zárt ülés keretében szociális ügyek megtárgyalása
Előterjesztő: jegyző
1. napirendi pont tárgyalása
Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás további működtetésének biztosítására
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester nem kívánt szóbeli kiegészítést fűzni a kiküldött írásos előterjesztéshez. Kérte a
jelenlévőket, kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Kiss Szilveszter: Jó lesz ez nekünk ?
Horváth János polgármester: Nem sok választásunk van. Ha kiválunk a szolgáltatásból, sokkal drágább lesz a
hulladékszállítás.
Miután a tárgyban más észrevétel, javaslat nem hangzott el, a polgármester szavazásra tette fel a kiküldött
határozati javaslatok elfogadását.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
62/2013.(VI.12.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja a
Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 4. módosítását, és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 2013.
június 17-ig a határozatot küldje meg a munkaszervezet számára.
Határidő: 2013. június 17.
Felelős: Horváth János polgármester
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
63/2013.(VI.12.) számú határozat
1. Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. számú melléklet szerint
jóváhagyja a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósítani kívánt
KEOP-1.1.1/2F/09-11
számú,
„Kelet-Nógrád Térségi
Hulladékgazdálkodási
Társulás
hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése” című pályázat Részletes Megvalósíthatósági
Tanulmányát.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth János polgármester
2. Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Részletes Megvalósíthatósági
Tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát támogatja, a díjképzést megismerte,
annak betartását – az irányadó jogszabályok ( a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakról szóló miniszteri rendelet) által biztosított keretek
között – a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követő öt évig.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Horváth János polgármester
3. Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával igazolja, hogy a
részletes megvalósíthatósági tanulmányban szereplő üzemeltetési koncepció alátámasztásához
felhasznált, illetve az abban foglalt adatok, információk a valóságnak megfelelnek.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth János polgármester
4. Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával igazolja, hogy a
KEOP-1.1.1/2F/09-11 intézkedésen kívül más pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott
projekthez, illetve projektelemhez kapcsolódóan nem vesz részt.
Határidő. azonnal
Felelős: Horváth János polgármester
5. Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1/2F/09-11 kódszámú,
„Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének
fejlesztése” című pályázat megvalósításához szükséges önerő 0.1 %-át (212.953.-Ft-ot), valamint a
projekthez kapcsolódó megelőlegezendő (visszaigénylést követően az önkormányzat részére
visszatérítendő) ÁFA 0.1 %-át(787.034 forintot) a pályázat szerinti ütemezésnek megfelelő időben
költségvetésében biztosítja.*
Határidő. Értelemszerűen
Felelős: Horváth János polgármester
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6. Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
KEOP-1.1.1/2F/09-11 kódszámú, Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése” című pályázat pozitív elbírálását, illetve az ehhez
kapcsolódó Társulási Tanács ülést követő képviselő-testületi ülésen az 5. pontban feltüntetett
beruházási önerő költségvetési rendeletben történő biztosításáról gondoskodjon.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Horváth János polgármester
7. A KEOP-1.1.1/2F pályázatra vonatkozó Általános Pályázati Útmutató alapján az önkormányzat
nyilatkozik, hogy
➢ az Áht. 29. §-ában szereplő középtávú tervvel rendelkezik (amennyiben az önkormányzat a
hivatkozott jogszabály alapján köztelezett középtávú terv elkészítésére)**
➢ az Áht. 24. § (4) bek. b) pontjában, valamint az Ávr. 24. § (1). bek. a.) és b.) pontjában
foglalt kötelezettségeinek eleget tesz.**
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Horváth János polgármester
2. napirendi pont tárgyalása
Javaslat a Bátonyterenye Kistérségi Társulás Társulási Megállapodására
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester felkérte a jegyzőt, hogy esetleges kiegészítését tegye meg.
Bata József jegyző: Elmondta, hogy a társulási megállapodás módosítására elsősorban törvényi előírás miatt
van szükség. Az új önkormányzati törvény előírja, hogy a társulási megállapodásokat a hatályba lépést
követő 6 hónapon belül felül kell vizsgálni és a jogszabályi előírásoknak megfelelően módosítani. Mivel a
jogszabály ezen szakasza január 1-jén lépett hatályba, ezért a kistérségi társulási megállapodást legkésőbb
június 30-ig felül kell vizsgálni.
A megállapodás tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően készült el, új elem benne hogy konkrétan
meghatározza az óvodatársulás megszüntetésének időpontját, 2014. június 30-ával, valamint lehetőséget
biztosít a társulás részére inkasszó benyújtására.
Horváth János polgármester: Tudomása szerint a Kis-Zagyvavölgye ki akar válni a társulásból annál is
inkább, mivel Salgótarjáni járáshoz tartoznak. Azonban vannak olyan futó pályázatok, ezzel együtt
kötelezettségvállalások, hogyha kiszállnak, több százmilliós adósságot vennének magukra. Ezért nem tudnak
kiszállni. Az óvodafenntartó társulásból Mátranovák, Mátraterenye és Nemti települések kiszálltak. A
megmaradó 10 óvoda tartja fenn a társulást június 30-ig.
Kiss Szilveszter: Az óvoda egyházi fenntartásba adásával hol tartunk ?
Horváth János polgármester: Előzetes tárgyalások szerint 2014. szeptember 1-től lehet egyházi fenntartású
óvodánk. Ebben az évben az idő rövidsége miatt nem volt lehetőség a fenntartó váltásra. A késedelem
problémát nem okoz, az óvoda teljesen rendben van. Ha a felújításra benyújtott pályázatunk nyerni fog, úgy
a rezsiköltség lényegesen kevesebb lesz.
Bata József jegyző: Elmondta, hogy nem maga az óvoda feladatellátása kerül sokba az önkormányzatoknak
és nem is a kötelezően ellátandó szociális feladatok, hanem a társulás által önként vállalt feladatok ellátása.
Erre nincs elég támogatás, amikor például egy fogyatékkal élő személy ellátásához fél millió forinttal kell
hozzájárulni. Az intézményben nincs elég ellátott, így a normatíva kevés, maga az intézmény fenntartási
költsége pedig igen magas. Azt kell megfizetni. A költségek között akkor sem lenne lényegesen nagyobb a
különbség, ha egyedül működtetnénk az óvodát és a kötelezően ellátandó szociális ellátórendszert.
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Miután a jelenlévők részéről a tárgyban több kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra
tette fel a kiküldött határozati javaslatot elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
64/2013.(VI.12.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „javaslat a Bátonyterenye
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása társulási megállapodásának felülvizsgálatára” vonatkozó
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bátonyterenye Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Társulása társulási megállapodásának felülvizsgálatával egyetért, és annak
módosítását, a jelen határozat mellékletét képező – módosításokkal egybeszerkesztett – társulási
megállapodást jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulás megállapodás
aláírására.
Határidő. azonnal
Felelős: Horváth János polgármester
3. napirendi pont tárgyalása
Javaslat az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjára
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester felkérte Boros Évát, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.
Boros Éva: Elmondta, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény előírja, hogy az önkormányzatoknak esélyegyenlőségi programot kell készíteni.
Elkészítettük a jogszabályi előírásoknak mindenben megfelelő, az ismereteink alapján összeállított
programot.
A program több részből áll, úgy mint a lakosság kor, nem, ellátottság szerinti összetétele, foglalkoztatási,
lakhatási feltételek, egészségügyi ellátás stb. Ez a program úgynevezett 5 éves terv, 5 éven belül ha
megvalósulnak a programok, akkor mondható sikeresnek a program. 5 évenként újra kell írni. A programban
különféle megvalósításra váró célokat tűztünk ki, úgy mint
➢ A nők esélyeinek növelése érdekében Baba-Mama klub létrehozása, 2014.01.31.,
➢ Fogyatékosok részére a Web lap akadálymentesítése, 2018.12.31.
➢ Közszolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó fizikai akadálymentésítés 2015.09.30.
➢ Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek továbbtanulásra való ösztönzése,
2017.06.15.,
➢ Mélyszegények, romák, hátrányos helyzetű csoportok munkaerő piaci helyzetének javítása.
2013. április 29. napján Esélyegyenlőségi Fórum alakult, melynek tagjai
➢ Hatvani Edit általános iskola ifjúsági felelőse,
➢ Györéné Bozsonyik Mónika gyermekjóléti szolgálat családsegítője,
➢ Tajti Zoltánné házi gondozó,
➢ Kunné Galambosi Ágnes védőnő,
➢ Boros Éva
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Kiss Szilveszter: Jár valamilyen szankcióval ha 5 éven belül nem tudjuk megvalósítani a programban
leírtakat ? Arra gondolok, hogy pályázatoknál esetleg előnyben részesülnek azon települések, melyek a
programban lévő célokat maradéktalanul megvalósították.
Bata József jegyző: Pályázatok mellé csatolni kell a programot. Akkor jó, ha a pályázott cél a programban
benne van. A meg nem valósulás miatt nem hiszi hogy szankcionálnának, mivel az önkormányzat csak olyan
feladatot tud megvalósítani, amelyre támogatást is fog kapni.
Miután a jelenlévők részéről más kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra tette fel a
határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
65/2013.(VI.12.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot megvitatta
és az előterjesztés szerinti tartalommal változtatás nélkül elfogadta.
Határidő. 2013. június 30.
Felelős: HEP szerint értelemszerű
4. napirendi pont tárgyalása
Egyebek
Horváth János polgármester tájékoztatta a képviselőket arról, hogy az általános iskolában a ballagás
szombaton lesz. Minden képviselőt tisztelettel meghív. A ballagást a Művelődési Házban meg tudjuk tartani.
Kiss Szilveszter: Hol tart a Művelődési Ház felújítása ?
Horváth János polgármester: Nagyrészt külső munkálatok vannak hátra. Belül folyik a festés, takarítás,
kisebb fajta munkálatok.
Kiss Szilveszter: Ha a Művelődési Háznál felszabadulnak emberek, fognak kaszálni ?
Horváth János polgármester: Igen.
Usák László képviselő kéri, hogy a polgármester tájékozódjon a kábeltelevíziós szolgáltatás mikéntjéről,
mivel már hosszabb ideje, többszöri jelzés ellenére kettő csatornát nem lehet nézni, már ezt megelőzően is
többször voltak hasonló problémák. A lakosok jelzései alapján nagyon nehezen érhető el a megadott szám, és
a hiba bejelentését követően sem javítják azt meg, vagy csak nagyon hosszú idő múlva.
Kiss Szilveszter: Szintén rossznak tartja a kábeltelevíziós szolgáltatást, ugyanakkor még drágának is, mivel
olyan csatornák vannak a csomagban, melyekhez már jóval olcsóbban is hozzá lehet jutni.
Horváth János polgármester: Válaszában elmondja, hogy pont a mai napon kapott egy értesítést az UPC-től,
hogy a bejelentéseket ki fogják vizsgálni és a hibát, mely valószínű egy másik antenna kiépítésével jár, rövid
időn belül ki fogják küszöbölni.
Horváth János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Szekér út középső részén lévő áteresz és az
onnan elvezető árok kitisztítása folyamatban van. Nagy gondot okoz, hogy nagyobb eső esetén a Szekér úton
keresztül a hordalék a Béke útra rakódik le. Ez jelentősen csökkenthető a meglévő áteresz állandó tisztán
tartásával és a csapadékvíz elterelésével. Gondot okoz, hogy van kettő hosszabb szakasz, ahol a csapadékvíz
elvezetése zárt csőben történik, melyekben szintén lerakódott a hordalék. Ennek a kitisztításán még jelenleg
gondolkodnak, de meg fogják oldani.
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Usák László javasolta, hogy a polgármester vegye fel a kapcsolatot a szennyvíz üzemeltetővel, mert náluk
van vizes vakond amivel ki lehetne mosatni, de meg lehetne oldani nyílt árkos rendszerben is az elvezetést.
Horváth János polgármester: Elmondta, hogy megvizsgálja a lehetőségeket, de nem javasolja a nyílt árkos
rendszert, mivel azért lett lecsövezve, hogy a szomszédos ingatlanokra ne tudjon átfolyni a csapadékvíz.
Miután az ülésen több tárgy, észrevétel nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testület ülését 19.30
órakor bezárta.
Kmf
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