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Mátramindszent Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2013. július 24-i ülésének
10/2013. számú
Jegyzőkönyve
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24-i üléséről.
Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal meghívottak: Bata József jegyző,
Jegyzőkönyvvezető: Horváth Tiborné
Horváth János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
mivel 4 fő képviselő jelen van. Az ülést 18.00 órakor megnyitotta.
Ezt követően szavazásra teszi fel a napirendi pontok elfogadását és megállapítja, hogy a képviselőtestület 4 igen szavazattal a következő napirendi pontokat fogadta el:
Napirendi javaslat:
1. Javaslat a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló
kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendeletre.
Előterjesztő: polgármester
2. Javaslat a közterület használatról szóló rendeletre
Előterjesztő: polgármester
3. Javaslat helyi értéktár létrehozására
Előterjesztő: polgármester
4. Egyebek
5. Zárt ülés keretében szociális ügyek megtárgyalása
Előterjesztő: jegyző
1. napirendi pont tárgyalása
Javaslat a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló
kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendeletre
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.
Miután a tárgyban más észrevétel, javaslat nem hangzott el, a polgármester szavazásra tette fel a
kiküldött rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
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Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testületének
10/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelete
A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló
kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól
(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2. napirendi pont tárgyalása
Javaslat a közterület használatról szóló rendeletre
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester rövid szóbeli kiegészítést fűzött a kiküldött írásos előterjesztéshez.
Kérte a képviselőket, a turisztikailag kiemelt területhez ha van javaslatuk, azt tegyék meg.
Usák László: Be lehetne venni a sporttelepet és környékét.
A jelenlévők egyetértettek a javaslattal.
Miután a jelenlévők részéről a tárgyban több javaslat, észrevétel nem hangzott el, a polgármester
szavazásra tette fel a kiküldött rendelet-tervezet elfogadását azzal, hogy a turisztikailag kiemelt
területek között a sporttelep is szerepeljen.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő – testületének
11/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról
(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3. napirendi pont tárgyalása
Javaslat helyi értéktár létrehozására
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Bata József jegyző rövid szóbeli kiegészítést fűzött a kiküldött írásos előterjesztéshez. Szólt arról,
hogy a települési önkormányzat Települési Értéktár Bizottságot hozhat létre, amely szervezi a
településen fellelhet nemzeti értékeke azonosítását, létrehozza a településen fellelhető nemzeti
értékek adatait tartalmazó gyűjteményt, és megküldi azt a megyei értéktárba. Az előterjesztés végén
található egy hirdetmény, amit ki lehetne tenni a településen, hogy az emberek tudják miről van szó,
tudnak javaslatot tenni.
Horváth János polgármester: Az értéktárba szerepelhetne a tájház, a templom, a Ivánban a
famatuzsálemek, stb. Most azonban kellene két név, akik a Települési Értékhatár Bizottság tagjai
lennének.

4
Usák László: Javasolja Dr. Szabó Józsefet.
Horváth János polgármester javasolja Hajas Emilnét.
A Képviselők részéről ellenvetés nem volt, a javaslatokat támogatták.
A polgármester szavazásra tette fel, a kiküldött határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a
Települési Értékhatár Bizottság tagjainak Horváth Jánost, Dr Szabó Józsefet és Hajas Emilnét
választja meg.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
66/2013.(VII.24.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, és a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok
gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján azt a
döntést hozza meg, hogy élni kíván a települési értéktár létrehozásának lehetőségével.
A képviselő-testület Települési Értéktár Bizottságot hoz létre. A Bizottság tagjának megválasztja
Horváth János, Dr. Szabó Józsefet és Hajas Emilnét.
A Képviselő-testület felhívást tesz közzé, melyet a mellékelt tartalommal jóváhagy.
A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy 1. pontban leírt döntésről értesítse a megyei közgyűlés
elnökét.
Határidő: 2013. július 31.
Felelős: polgármester, jegyző
4. napirendi pont tárgyalása
Egyebek
Horváth János polgármester ismertette a VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési
KFT. által, a díjbeszedéssel kapcsolatos megkeresését.
(Megkeresés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kérdése a jelenlévők felé, hogy melyik verziót támogatják. Személy szerint a 2. verziót tudja
elfogadni, mely szerint a Kft negyedévente állítja ki egyénileg a számlát, beszedésről, behajtásokról
ő gondoskodik. 9.300.-Ft körül lesz az éves számlázási díj lakásonként.
Usák László: Ő is a második verziót támogatja.
A Képviselők egyetértettek a 2. verzió támogatásában.
Ezt követően a polgármester szavazásra tette fel a hulladékszállítási díj beszedésére vonatkozó
javaslatot, mely szerint a díj beszedéséről a szolgáltató gondoskodik.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
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67/2013.(VII.24.) számú határozat
Mátramindszent község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a VGÜ Salgótarjáni
Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft-t hogy az eddigi önkormányzat általi szemétszállítás
számlázását 2013. július 1-től kezdődően végezze és a lakosságtól a pénzt begyűjtse.
Az Képviselő-testület vállalja, hogy a számlázással kapcsolatosan felmerülő többletköltségeket
megtéríti, mely a rezsicsökkentés után 95.-Ft/hó/háztartás+ÁFA.
A Képviselő-testület legkésőbb 2013. augusztus 15-ig biztosítja az igénybevételre kötelezettek
adatait (név, cím, adóazonosító jel vagy születési adatok ).
Felhatalmazza polgármesterét, hogy a hulladékkezelésről szóló közszolgáltatási szerződést a fentiek
alapján módosítottan aláírja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
Óvoda udvar bővítése.
Horváth János polgármester elmondta, hogy megkereste Juhász Sándor, aki az óvoda melletti
ingatlan tulajdonosa, és felajánlotta, hogyha az óvoda mögötti részt odaadjuk részére, ő a telkéből 8
méter széles területet ad cserébe, így az óvoda udvara bővíthető lenne. Amit tőlünk kér, az a terület
8 méternél szélesebb, a hossza ugyanaz. Kérdése, hogy ugyanolyan területet kérjünk mint amit mi
adunk, vagy elég a 8 méter ?
Bata József jegyző: A rendezési terv szerint az óvoda mögötti részen 3 ingatlan még kialakítható
lenne a Hunyadi út felőli megközelítéssel. A területek változtatása csak a jelenleg hatályos rendezési
terv alapján lehetséges, ami azt jelenti, hogy az óvoda mögötti terület a jelenleg már meglévőhöz a
mostani nyilvántartási állapot szerinti határvonal folytatása lehet.
Horváth János polgármester elmondta, hogy mivel a rendezési terv módosítása több 100 e Ft-ba
kerülne, arra nincs lehetőség. Értesíteni fogom Juhász Sándort, hogy csak a rendezési terv szerint
tudjuk megvalósítani az ingatlan cserét.
A Képviselők egyet értettek a polgármester által elmondottakkal.
68/2013.(VII.24.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 10/1. a 10/2, és 9 hrsz.-ú
ingatlanokat érintő területrendezéssel.
Megbízza polgármesterét, hogy folytasson tárgyalásokat az érintett ingatlan tulajdonosaival.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Horváth János polgármester javaslatokat kért arra vonatkozóan, hogy a falunapon a
közterülethasználati díj mennyi legyen.
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A Képviselők rövid tanácskozás után egyetértettek azzal, hogy a közterülethasználati díj falunap
alkalmából 10 m2 -ig 3.500.-Ft, 10 m2 felett 5.000.-Ft legyen.
A polgármester szavazásra tette fel a közterület-használatra vonatkozó javaslatot.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
69/2013.(VII.24.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 3-ai falunap idejére a
közterülethasználati díjat az alábbiak szerint állapítja meg:
0 – 5 m2-ig 3.000.-Ft + ÁFA
5 m2 fölött 5.000.-Ft + ÁFA
Horváth János polgármester szólt arról, hogy 56-os kopjafát szeretne a temetőbe állítani. A kopjafa
elkészítését ingyen végzik. Kérdése, hogy a temető mely területén legyen elhelyezve ?
Javaslatai:
 Hirdetőtábla környékén, ott díszsírhelyek is vannak, vagy
 A sziklafal elé.
Usák László és Hajas Attila a sziklafal elé javasolja a kopjafát elhelyezni.
Miután ellenvetés nem volt, a képviselők egyetértettek abban, hogy a kopjafa a temetőben a szilafal
elé lesz elhelyezve.
Usák László: Elmondta, hogy somosi követ tud adni, az emlékhely kialakításához.
Horváth János polgármester: A felajánlást köszönettel elfogadta.
Bata József jegyző ismertette Nagy Józsefné Mátramindszent, Dózsa György út 23. szám alatti
lakos kérelmét.
(Kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester nem javasol ingatlant eladni, pénze viszont nincs az önkormányzatnak,
hogy kamatmentes kölcsönt tudjon adni.
A jelenlévők egyhangúlag egyet értettek a polgármester javaslatával.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
70/2013.(VII.24.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Józsefné Mátramindszent. Dózsa
György út 23. szám alatti lakos Béke út 7. szám alatti ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatát nem
támogatja, mivel ezen ingatlant az önkormányzat más célra kívánja hasznosítani.
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Kamatmentes szociális kölcsön iránti kérelmét elutasítja. Az önkormányzati költségvetésben nem
áll rendelkezésre kölcsön nyújtásához szükséges pénzeszköz.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintettet megfelelő formában értesítse.
Határidő: 8 nap
Felelős: szöveg szerint.
Horváth János polgármester ezt követően ismertette a falunapi programot. Kiemelte, megpróbálunk
úgy gazdálkodni, hogy az önkormányzatnak ne kerüljön pénzébe a falunap megrendezése.
Szponzori és alapítványi támogatással fedeznék a költségeket.
Kiemelte, hogy az ebédhez a vadásztársaság biztosítja a húst, a Szélkakas vendéglőben lesz
megfőzve ez ebéd, ők is fogják kiosztani. Az ebéd ingyenes lesz.
Kér minden képviselők, hogy a rendezvényen aktívan vegyen részt.
Varga Istvánné: Akkor ki kell valamit találni, hogy ne álljanak többször sorba az emberek ebédért.
Usák László: Jó volna a feladatokat leosztani, kinek mire kell ügyelnie ?
Horváth János polgármester: Az előző évekhez hasonlóan most is kellene a főzőversenyzőkkel
délelőtt foglalkozni, a támogatók és a vendégek a bakancsosban fognak ebédelni, azok
kiszolgálásában segédkezni, eligazítani a fellépőket, ügyelni arra, hogy kapjanak enni, stb.
Kérdése, hogy az utcabál éjszaka 2 óráig, vagy 3 óráig legyen ?
A Képviselők megegyeztek abban, hogy az utcabál éjszaka 2 óráig lesz.
Usák László: Elmondta, hogy a termelőszövetkezetbe törzsállattenyésztőt vettek fel, aki
Bátonyterenyén van ideiglenesen elszállásolva. Szeretne egy albérletet kapni a településen, mivel a
mostani lakhatási körülményei nem megfelelőek. Lehetséges hogy a későbbiek folyamán a feleségét
és a gyermekét is magával hozná. Az albérleti díj testületi döntés szerinti, a fizetésre lehetek
garancia én is.
Horváth János polgármester: A Béke út 9/2 számú szolgálati lakást ki lehetne részére adni, mihelyt
kipakolunk belőle, megoldható. Az IT pont november hó végéig üzemel, legalább az épület nem
lesz üres, bevételünk is lesz, és az épület is védve lesz a betörésektől. A bérbeadás legkorábban
szeptemberben realizálódhat.
Usák László: Kérdése, hogy mivel a szennyvíz rákötési határidő június 30-a volt, van-e kimutatás
arról, hogy ki kötött rá, és ki nem ? Fél hogyha februárban szembesülünk a tényekkel, nem tudunk
mit kezdeni a tartozásokkal.
Horváth János polgármester: A határidő valóban június 30. volt. Kimutatás még nincs, szeptember
hó végével tudjuk kikérni. Sokan nyilatkoztak úgy, hogy rákötnek, de meg kellene várni míg a
mezőgazdasági munkák, pld a krumpli ásás befejeződik, sokat azt követően ássák az árkot.
Usák László: Mindenesetre el kell kezdeni az ellenőrzést, mert egyszerre megint nem tudunk mit
kezdeni a tartozásokkal.
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5 napirendi pont tárgyalása
Zárt ülés keretében szociális ügyek megtárgyalása.
Előterjesztő: Bata József jegyző
(Zárt ülés külön jegyzőkönyvben rögzítve.)
Miután az ülésen több tárgy, észrevétel nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testület ülését
18,30 órakor bezárta.
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