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Mátramindszent Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2013. szeptember 25-i ülésének
11/2013. számú
Jegyzőkönyve
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-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
Jelen van továbbá Kovácsik Andrásné pénzügyi főlelőadó, Sípos Istvánné adóügyi főelőadó.
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. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjkedvezmény felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
2. Bátonyterenye és Térsége Csatornamű Víziközmű Társulat végelszámolása
Előterjesztő: polgármester
3. A köztisztviselők teljesítményértékelése
Előterjesztő: jegyző
4. Beszámoló az önkormányzat 2013. I. félévi tevékenységéről
Előterjesztő: polgármester
5. Igénybejelentés helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő
támogatásra.
Előterjesztő: polgármester
6. Csatlakozás Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz
Előterjesztő: polgármester
7. Előterjesztés részvényvásárlásra
Előterjesztő: polgármester
8. Egyebek
9. Zárt ülés keretében szociális ügyek megtárgyalása
Előterjesztő: jegyző
1. napirendi pont tárgyalása
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjkedvezmény felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Horváth János polgármester ismertette írásos előterjesztését. Hozzátette, hogy az eddigi 15 %-os
díjkedvezményt nem tudja az önkormányzat felvállalni, mivel anyagi lehetőségei erősen
korlátozottak. Nagy kérdés az, hogy mi legyen a 70 éven felüliek 20 %-val mi legyen?
Bata József jegyző elmondta, hogy a kormány szándéka szerint az önkormányzati önként vállalt
feladatokat nem, csak a kötelező feladatokat támogatja. Jövőre a hulladékszállítási díjat miniszter
állapítja meg, a szolgáltató szedi be, ami számlánként + 30.-Ft emelést jelent.
A képviselő-testület rövid tanácskozás után úgy határozott, hogy a lakosok részére kedvezmény nem
biztosít, kivéve, a településen állandó lakóhellyel rendelkező 70 éven felüli személyek, akiknek 25
% díjkedvezményt ad.
Miután a tárgyban más észrevétel, javaslat nem hangzott el, a polgármester szavazásra tette fel a
rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testületének
12/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete
a közterületek tisztán tartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló
15/2005.(XII.08.) ÖR. Számú rendelet módosításáról.
(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2. napirendi pont tárgyalása
Bátonyterenye és Térsége Csatornamű Víziközmű Társulat végelszámolása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester rövid szóbeli kiegészítést fűzött a kiküldött írásos előterjesztéshez.
Usák László kérdése, mi a behajtás menete ?
Bata József jegyző elmondta, hogy három csoportba oszthatóak az emberek. Az egyik csoportnak
nincs tartozása, rendben, vagy előre fizettek. A másik csoport akinek 2 – 13 e Ft-os tartozása van.
Ez adódhat abból, hogy a 96 részletet befizette ugyan, de rendszertelenül fizetett, így nőtt a
kamattámogatás. A harmadik csoportba tartoznak a nem fizetők, akik tartozása 240 e Ft-ig terjedhet.
Van 488 e Ft-os tartozás is. Ha a testület úgy dönt, a behajtás kétszeri felszólítással indul, majd
kérjuk a munkahelyeket, nyugdíjfolyósítót, a letiltást eszközöljék. Ahol nem tudnak tiltani, ingó
foglalás lehet, ami nehéz lesz, ha ez sem megy, akkor jelzálogjogot kell az ingatlanra bejegyeztetni.
Horváth János polgármester javaslata, hogy azon személyeknél, akik tartozása 15 e Ft alatti, a
tartozásról mondjon le, és mondjon le a 4 csatornacsonk érdekeltségi hozzájárulásáról, amit nem
beépíthető telekre építettek ki.
Miután a jelenlévők részéről a tárgyban más javaslat nem hangzott el, a polgármester szavazásra
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tette fel a kiküldött határozati-javaslatok elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
74/2013.(IX.25.) számú határozat
Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a csatornahálózat kiépítése során az
állami támogatás és a kamatkiesés miatt az érdekeltségi hozzájárulás hiányzó összegéről
érdekeltségenként 15.000.-Ft, azaz Tizenötezer 00/100 forint mértékéig lemond.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
75/2013.(IX.25.) számú határozat
Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a csatornahálózat kiépítése során 4 db
olyan ingatlanra kiépített csatornacsonk érdekeltségi hozzájárulásáról, mely nem minősül beépíthető
teleknek, lemond.
3. napirendi pont tárgyalása
A köztisztviselők teljesítményértékelése
Előterjesztő: jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Bata József jegyző rövid szóbeli kiegészítést fűzött a kiküldött írásos előterjesztéshez.
Usák László képviselő távozott az ülésről.
A polgármester megállapítja, hogy az ülés 3 fő képviselő jelenlétében folytatódik.
Miután a képviselők részéről a tárgyban érdemi észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a
polgármester szavazásra tette fel a kiküldött határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
76/2013.(IX.25.) számú határozat
A képviselő-testület a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 130. §-a
figyelembe vételével a melléklet szerint dönt a 2013. évi teljesítménykövetelmények alapját képező
célokról.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy:
- a meghatározott teljesítménykövetelmények alapján gondoskodjon a jegyzővel szembeni
teljesítménykövetelmények kidolgozásáról, és a jegyző részére írásos dokumentum
formájában történő átadásáról;
- a jegyző teljesítményértékelését először 2014. január 31-ig végezze el, s arról a testületet
legkésőbb 2014. augusztus 15-ig tájékoztassa;
- folyamatosan kísérje figyelemmel a jegyző köztisztviselők teljesítményértékelésével
kapcsolatos feladatellátását.
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Határidő: a határozatban megjelölt határidők
Felelős: polgármester
Melléklet: 1 db
Melléklet a 76/2013.(IX.25.) számú Képviselő-testületi határozathoz

A teljesítménykövetelmények alapját képező célok
A teljesítménykövetelmények alapját képező célcsoportok:
- az önkormányzat képviselő-testületére, valamint az önkormányzat szerveire vonatkozó
átfogó célkitűzések,
- önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó célkitűzések,
- önkormányzati bevételekhez kötődő célkitűzések,
- ellenőrzéshez kapcsolódó célkitűzések,
- önkormányzati feladatellátást segítő tevékenységekre vonatkozó célkitűzések,
- eseti célkitűzések.
1. Az Önkormányzat képviselő-testületére és szerveire vonatkozó átfogó célkitűzések
1.1. Célkitűzések a képviselő-testület tájékoztatása vonatkozásában
Célok:
- A képviselő-testületi tagok a testületet érintő ügyekről, ellátandó és ellátott feladatokról, azok
eredményeiről, hatásairól, időben és kellő részletezettséggel tájékoztatást kapjanak.
- A tájékoztatásnak olyan mélységűnek kell lenni, hogy annak legyen tényleges információ tartalma
(szükség esetén tartalmazzon magyarázatokat, megértést segítő példákat stb.).
- A tájékoztatási tevékenység kiterjedjen az önkormányzati feladatellátását érintő minden központi
szabályozásban várható változásra.
- A testület részletes tájékoztatást kapjon a feladat- és hatáskörében bekövetkező változásokról.
1.2. Célkitűzések a Bizottságok működtetéséhez kapcsolódva
Célok:
- A bizottságok (az Mötv.-nek való megfelelés érdekében történő) szervezeti és működési
szabályzatuk módosításához a szükséges szakmai segítséget megkapják.
- A bizottságok megkapják a működésükhöz szükséges tájékoztatást, a tájékoztatás tartalma
megfelelő szintű legyen.
- A bizottságok tevékenységéhez biztosítva legyenek a szakmai anyagok.
- A hivatal dolgozói közvetlenül is nyújtsanak szakmai segítséget a bizottság tagjainak.
- A hivatal dolgozói működjenek közre az adminisztrációs, valamint döntés végrehajtási
feladatokban.
1.3. Célkitűzések a polgármester és az alpolgármester feladatellátásához
Célok:
- A hivatal segítse a polgármester képviselő-testülettel kapcsolatos tevékenységét.
- A hivatal támogassa a polgármester egyéb feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységét.
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- A polgármester és az alpolgármester kapjon meg a tevékenységéhez szükséges valamennyi
információt, szakmai tájékoztatást.
- A polgármester és az alpolgármester kötelezettségvállalási jogkör gyakorlásának segítése, nyomon
követés.
1.4. Célkitűzések a gazdasági program és a költségvetési tervezéshez kapcsolódva
Célok:
- A gazdasági program felülvizsgálata, ha az abban foglaltak nem tarthatóak, illetve valamely
körülmény miatt jelentős módosítás szükséges.
- A költségvetési tervek és a gazdasági program összhangjának biztosítása, a tervben a gazdasági
program által meghatározottak figyelembe vétele.
- A költségvetési tervezés során biztosítva legyen a vonatkozó változások jogkövetése.
1.5. Célkitűzések a lakosság és a civil szervezetek széleskörű tájékoztatása, a társadalmi és civil
kapcsolatok erősítése és a közérdekű adatok területén
Célok:
- A lakosság, a gazdasági szféra szereplői, valamint a civil szervezetek tájékozódhassanak az
önkormányzat képviselő-testület döntéseiről, a döntések körülményeiről, azok hatásairól.
- Működtetésre kerüljön információs csatorna az önkormányzat és a településen élők, gazdálkodók
között.
- Erősödjenek azok a társadalmi és civil kapcsolatok, melyek segíti az önkormányzati célok
megvalósítását, önkormányzati feladatok ellátását.
1.6. Célkitűzések a döntés-előkészítés és végrehajtás során
Célok:
- A hivatal segítse azt, hogy a képviselő-testület megfelelő döntést hozzon a 2013.-tól érvényesülő
feladat struktúra átrendezéséhez kapcsolódóan.
- A hivatal hatékonyan végezze a döntés végrehajtást. A határidők betartásra kerüljenek.
- A végrehajtásról mindig történjen beszámoltatás.
- A döntések jellegének megfelelően készüljön értékelés. A működési költségvetés 10 %-át elérő
döntések vonatkozásában történjen meg a döntési folyamat és a végrehajtás elemzése, az elkövetett
hibák feltárása.
- Tiszták, és egyértelműek legyenek a döntési, végrehajtási, beszámolási jogkörök, rendezett legyen
a kiadmányozás.
- A fejlesztéssel kapcsolatos döntéseket részletes döntés előkészítés előzze meg.
1.7. Célkitűzések az önkormányzat szervei naprakész pénzügyi tájékoztatása területén
Célok:
- A pénzügyi-gazdasági helyzetről a polgármester a képviselő-testületi ülés előtt írásbeli
tájékoztatást kapjon, melyet ismertetni tud a testülettel.
- A kötelezettségvállalásokhoz biztosítva legyenek a kötelezettségvállalás nyilvántartások adatai, a
szabad előirányzatok.
- A likviditásról, az előirányzatok teljesítésének szintjéről, az esetleges problémákról a
tájékoztatáshoz csatolásra kerüljenek a megoldási javaslatok is.
- Az igényének megfelelő részletes, naprakész információt kell biztosítani a képviselő-testület, a
bizottságok, a polgármester és az alpolgármester részére.
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1.8. Célkitűzések a feladatellátás hatékony és gazdaságos megszervezése érdekében
Célok:
- Át kell tekinteni önkormányzat által ellátott feladatok hatékonyságát, gazdaságosságát a gazdasági
program, valamint egyéb önkormányzati programok alapján.
- Vizsgálni kell az önkormányzati feladatok ellátási módját a 2013. évtől bekövetkező változásokra
figyelemmel.
- Elemezni kell az önkormányzati feladatok, nyújtott szolgáltatások színvonalát.
1.9. Célkitűzések az önkormányzat intézményeivel összefüggésben
Célok:
- Olyan intézményhálózat kialakítása, mely gazdasági szempontból az önkormányzat számára
elfogadható és az ellátás színvonala tekintetében az igénybe vevők számára is megfelelő.
- A költségvetési tervezés során gondoskodni kell az intézmény és a fenntartó közötti
együttműködésről annak érdekében, hogy az intézmény működéséhez szükséges források a
költségvetésben tervezésre kerüljenek.
- A hivatalnak közre kell működni a folyamatos kapcsolattartás biztosításában.
- Vizsgálni kell a közoktatási intézményekkel kapcsolatban felmerült kiadásokat.
2. Az egyes, Önkormányzat által ellátott feladatokra, tevékenységre vonatkozó célkitűzések
2.1. Célkitűzések a helyi gazdaságfejlesztés területén
Célok:
- Közre kell működni a gazdasági program gazdaságfejlesztési törekvéseinek megvalósításában.
- Fel kell tárni a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeit.
- A költségvetési tervezés során, valamint a helyi adórendelet felülvizsgálatakor ki kell térni a
vállalkozásélénkítési követelményekre.
2.2. Célkitűzések a kistérségekkel, társulásokkal kapcsolatban
Célok:
- Megtörténjen a társulásban rejlő lehetőségek évenkénti felülvizsgálata.
- A képviselő-testület tájékoztatást kapjon a társulásokban való részvétel hatásairól, eredményeiről.
- Az önkormányzat képviselője megkapja a kellő szakmai segítséget ahhoz, hogy az önkormányzat
érdekeit megfelelően képviselni tudja.
2.3. Célkitűzések a településfejlesztés területén
Célok:
- Széles nyilvánosság biztosítása a településfejlesztési programokban.
- A településfejlesztési tervek kidolgozása, valamint a tervek megvalósítása során környező
települések adottságainak, fejlesztésének figyelembe vétele.
2.4. Célkitűzések a helyi közszolgáltatások és településüzemeltetés területén
Célok:
- Cél, hogy az Mötv.-ben meghatározott kötelező feladatok tekintetében a hivatal az önkormányzati
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céloknak (helyi rendeleteknek, fejlesztési programoknak, gazdasági programnak) alárendelve
végezze tevékenységét.
- A helyi közszolgáltatások színvonala ne romoljon.
- A helyi közszolgáltatások megszervezésekor, biztosításakor figyelembe vételre kerüljenek az
igénybe vevők által jelzett igények.
- A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátás rendszeres áttekintése kerüljön annak érdekében,
hogy, a jogszabályokhoz és az életkörülményekhez igazodó szociális háló helyileg biztosított
legyen.
2.5. Célkitűzések a hivatali ügyintézés területén
Célok:
- A hivatali működés során a hatékony, ügyfélbarát ügyintézés biztosítása.
- Megfelelő közreműködés a járási hivatalokkal.
- A kirendeltségek megfelelő működtetése.
- Felkészülés a közszolgálati tisztségviselőkről szóló jogszabályban és a végrehajtási rendeletében
meghatározott továbbképzéssel összefüggő feladatokra.
- A hivatalon belül biztosítva legyen a gyors, rugalmas ügyintézéshez szükséges kommunikáció. Ez
működjön igazgatási ágak között és igazgatási ágon belül, az egyes dolgozói csoportok, személyek
között is.
3. Az önkormányzati bevételek optimalizálási tevékenységre vonatkozó célkitűzések
Célok:
- Az éves költségvetés tervezésekor, illetve a költségvetési koncepció elkészítésekor kerüljenek
elemzésre az önkormányzati bevételek.
- A bevételekhez kerüljenek hozzárendelésre a bevétel megszerzéséhez szükséges önkormányzati
ráfordítások is (munkaidő, szakmai anyagok, nyomtatványok, számítógépes szoftverek stb.).
- A költségvetési koncepció összeállításakor készüljön olyan tájékoztatás, mely felsorolja az
önkormányzati hatáskörben megállapított díjakat, hozzájárulásokat, adókat stb.
- Félévente készüljön beszámoló az önkormányzati kintlévőségek helyzetéről, a megtett
intézkedésekről és azok eredményéről.
- Elemzésre kerüljön az ún elvárt adó, és a ténylegesen beszedett adó összege, vizsgálatra kerüljön
az elvárt adó alatti ténylegesen beszedett adó összeg növelésének lehetősége.
4. Célkitűzések az ellenőrzés területén
4.1. A FEUVE rendszer működtetése és fejlesztése
Célok:
- Gondoskodni kell a FEUVE rendszer működtetéséről, a korábbi működési tapasztalatok alapján a
rendszer fejlesztéséről.
- Vizsgálni kell, hogy az ellenőrzési nyomvonalakat nem szükséges-e módosítani.
4.2. Célok a belső ellenőrzés területén
Célok:
- Nyomon kell követni a 2013. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv végrehajtását.
4.3. A belső kontroll rendszer kialakítás és működtetése
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Célok:
- Gondoskodni kell a jogszabályban, és a módszertani útmutatókban meghatározott belső kontroll
rendszer működtetéséről.
5. Az önkormányzati feladatellátást segítő (pénzügy, szabályozottság stb.) tevékenységre
vonatkozó célkitűzések
5.1. Célok a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység területén
Célok:
- A hivatal a pénzügyi gazdálkodási tevékenységet naprakészen végezze, ezzel biztosítva a
megalapozott információ nyújtást a képviselő-testület, a bizottság, valamint a polgármester részére.
- A pénzügyi-gazdálkodási területhez kapcsolódó központi jogszabályban meghatározott bevallási,
befizetési határidők betartásra kerüljenek.
- Megalapozott előirányzat-felhasználási ütemterv és likviditási terv készüljön.
- Naprakész előirányzat-nyilvántartás álljon rendelkezésre, ismertek legyenek előirányzatonként a
szabad (nem teljesített, és kötelezettségvállalással még nem terhelt) előirányzatok.
- Az önkormányzat és intézményei vonatkozásában az őket terhelő jogos kifizetések határidőben
kifizetésre kerüljenek.
- A pénzügyi-gazdálkodási szabályzatok betartásra kerüljenek.
5.2. Célok a szabályozottság területén:
Célok:
- A hivatalvezető gondoskodjon arról, hogy a hivatal vonatkozásában rendelkezésre álljanak a
jogszabályokban előírt belső szabályzatok.
- A szabályzatok évente, a belső kontroll rendszerben meghatározottak szerint felülvizsgálatra
kerüljenek.
- Gondoskodni kell arról, hogy a képviselő-testület, a bizottság működését segítő szabályzatok
(különösen a szervezeti és működési szabályzat, ügyrend) megfelelő tartalommal rendelkezésre
álljon.
- Szabályozásra kerüljön minden olyan terület, melyre az egységes gyakorlat, valamint a feladatok
ellátása, valamint az ezért való felelősség érdekében szükség van.
6. Eseti célkitűzések
A 2013. évre vonatkozó eseti feladatok a következők szerint kerültek rögzítésre:
6.1. Az új Mötv. hatásainak értékelése, válaszlépések
Célok:
- Az új Mötv.-nek való megfelelés, ennek érdekében az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatának módosítása.
- A kiadmányozási szabályozások felülvizsgálata.
6.2. Alkalmazkodás az átalakult hivatali hatáskörökhöz
Célok:
- A hivatali ügyrendet módosítani kell a megváltozott hatáskörökhöz, illetve a rendelkezésre álló
személyi állományhoz.
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- El kell készíteni az új munkaköri leírásokat.
- A hivatali kirendeltségeken, illetve a kihelyezett hivatalokban biztosítani kell a munkavégzés
technikai feltételeit.
- Az informatikai háttér fejlesztése.
4. napirendi pont tárgyalása
Beszámoló az önkormányzat 203. évi I. félévi tevékenységéről
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Bata József jegyző rövid kiegészítést fűzött a kiküldött előterjesztéshez.
Horváth János polgármester elmondta, hogy a kiadásokat minimalizáljuk. Azon csodálkozom hogy
még tudunk működni.
Miután a képviselők részéről a tárgyban érdemi észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a
polgármester szavazásra tette fel a kiküldött rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló
4/2013.(III.07.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5. napirendi pont tárgyalása
Igénybejelentés helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő
támogatásra.
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester ismertette írásos előterjesztését. Kérte a képviselőket, hogy a kiküldött
határozati javaslatot fogadják el.
Miután a képviselők részéről a tárgyban más javaslat nem hangzott el, a polgármester szavazásra
tette fel a kiküldött határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
77/2013.(IX.25.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatási igényt nyújt be a
megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését
szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra.
A támogatási igény 21.298 e Ft.
Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, a támogatási igényt nyújtsa be.
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Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős polgármester, jegyző
6. napirendi pont tárgyalása
Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester kérte a jelenlévőket, hogy a csatlakozásról szavazzanak, az összegről
majd akkor, ha tudjuk a jelentkezők létszámát.
A Képviselők a csatlakozással egyet értettek.
A polgármester ezt követően szavazásra tette fel a kiküldött határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
78/2013.(IX.25.) számú határozat
Mátramindszent község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy csatlakozni kíván a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányaikat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2014. évi pályázati fordulójához.
Az "A" típusú és "B" típusú pályázati kiírást a melléklet szerint elfogadja, és ez alapján a pályázatot
kiírja.
Határidő: 2013. október 14
Felelős: polgármester
7. napirendi pont tárgyalása
Előterjesztés részvényvásárlásra
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester ismertette írásos előterjesztését. Hozzátette, itt az önkormányzat
kényszer helyzetben van, hiszen ahhoz hogy a szolgáltatás elvégezhető legyen, tulajdonosi részt kell
vásárolnunk.
A képviselők egyet értettek a vásárlással.
A polgármester ezt követően szavazásra tette fel a kiküldött határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
79/2013.(IX.25.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzatának képviselő-testülete szándékát fejezi ki az ÉRV. Észak-
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magyarországi Regionális Vízművek Zrt.-ben való részesedés megszerzésére egy darab tagsági
jogot megtestesítő „A” típusú részvény megvásárlásával a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től
10.000 Ft névértékben, 28.500 Ft vételáron.
Az üzemeltetési szerződés bármely okból történő megszűnése esetére az Önkormányzat
vételi/visszavásárlási jogot engedélyez a Magyar Állam részére megszerzéskori értékben.
Az önkormányzat vállalja, hogy az ÉRV. Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződés hatálya alatt
részvényét semmilyen jogcímen nem idegeníti el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi-, és a vételi/visszavásárlási jogot
alapító szerződés megkötésére. A képviselő-testület a vételár fedezetét a költségvetéséből biztosítja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: polgármester
8 napirendi pont tárgyalása
Egyebek
Horváth János polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Bátonyterenye Város Polgármestere
felhívást intézett az önkormányzathoz, hogy a Bátonyterenyei Katasztrófavédelmi Megbízott 2013.
évi munkáját az elmúlt évekhez hasonlóan támogassuk. Javasolt támogatási összeg lakosonként 35.Ft/fő. Javasolta a kért támogatást megadni.
A képviselők egyet értettek a javaslattal.
A polgármester ezt követően szavazásra tette fel, hogy a Bátonyterenyei Katasztrófavédelmi
Megbízott 2013. évi munkáját lakosonként 35.-Ft/fő összegben támogatja a testület.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
80/2013.(IX.25.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete a területi katasztrófavédelmi
tevékenység működtetése érdekében 30.000.-Ft-ot biztosít költségvetéséből a kistérségi ellátásra.
Határidő: 2013. október 30.
Felelős: polgármester,
Horváth János polgármester elmondta, hogy a Bátonyterenyei Polgárokért Közhasznú Egyesület
élelmiszer adományt szerez, amit az önkormányzat a rászorulók részére oszt szét, az önkormányzat
cserében 20e Ft-al támogatja az Egyesület működését.
Kérte a képviselőket, hogy a támogatás kifizetését szavazzák meg.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
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81/2013.(IX.25.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátramindszenti gyermekek
felzárkóztatása és az esélyegyenlőség megteremtése érdekében a Bátonyterenyei Polgárokért
Közhasznú Egyesületet (3078 Bátonyterenye, Abonyi Lajos út 1/A.) 20.000.-Ft-al, azaz Húszezer
00/100 forinttal támogatja.
Horváth János polgármester elmondta, hogy az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek „
programsorozatra pályázatot nyújtottunk be, melyen 150 e Ft-ot vissza nem térítendő támogatást
nyertünk. Vállalnunk kellett, hogy szeptember 28-án (szombaton) rendezvényt tartunk, és vasárnap
este 21 és 22 óra között Szent Mihály napi őrtüzet gyújt a környékbeli településekkel összehangolt
időpontban. A felhívásnak megfelelően, szeptember 28-án egészségnapot rendezünk, ahol lesz
nőgyógyászati vizsgálat, véradás, szemvizsgálat, lesznek sportrendezvények, kézműves foglalkozás
a gyermekeknek, szüreti műsor és táncház a művelődési házban, este pedig szüreti bált rendezünk.
Szeptember 29-én 21. óra 30 perckor lesz a Szent Mihály napi tűzgyújtás.
A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.
A polgármester szólt arról, hogy a könyvárat a Művelődési Házba költöztették. Október 5-én
algériai úti beszámolót fog tartani Szigethy József, ahol 5 év algériai tartózkodás élményeit nézhetik
meg amatőrkép- és filmbeszámoló formájában, valamint megtekinthetők az évek során megőrzött
emléktárgyakat. A rendezvényre az algériai nagykövetet is meghívtuk.
Dr. Mihók Olga diplomaosztójának 50 éves évfordulója lesz. Oklevelet fog kapni Budapesten
október 12-én. A felutaztatásáról gondoskodunk. Kérte a testületet, hogy támogassa, hogy 25 e Ft
értékű ajándékkal jutalmazzuk a doktornőt.
82/2013.(IX.25.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Mihók Olga nyugdíjas körzeti
orvos 50 éves jubileumi diploma megszerzése jutalmazására 25.000.-Ft-ot biztosít költségvetéséből,
melyet tárgyjutalom céljára lehet felhasználni.
Horváth János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Dr. Nagy László r.ezredes megyei
főkapitány megkeresett, miszerint átfogó ellenőrzést hajtanak végre a Bátonyterenye
Rendőrkapitányság szakmai, valamint pénzügyi-gazdasági tevékenységét vizsgálva. Ehhez kérik
véleményünket a kapitányság tevékenységét, az együttműködés helyzetét illetően. Kéri a
képviselőket, véleményüket mondják el. Személy szerint a rendőri tevékenységgel elégedett, napi
telefonkapcsolatban van a kapitány úrral, bármilyen problémával, kérdéssel fordul hozzá, segítséget
és támogatást kap tőle.
A képviselők szerint a lakosság úgy érzi, hogy kevés időt tölt a rendőrség a településen, de
alapvetően elégedettek a rendőrség munkájával.
A polgármester elmondta, hogy a képviselők véleményét továbbítani fogja a megyei
főkapitányságra.
Usák László képviselő visszatért az ülésre.
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A polgármester megállapította, hogy az ülés ismét 4 fő képviselő jelenlétében folytatódik.
Ezt követően tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Sípos Józsefné telefonon kereste, anyósa
síremlékének megrongálódása ügyében. Azt mondta, ha nem segítünk a helyreállításban, a
bíróságon találkozunk. A síremléket vad döntötte le, hivatalosan nem tudunk róla. Bizonyítani
tudjuk hogy a vadásztársasággal felvettük a kapcsolatot a temetőbeli vadkárelhárítással
kapcsolatban. Nem fogunk belemenni egy forint kifizetésébe sem.
Ezt követően ismertette a biogáz üzemmel kapcsolatos írásos előterjesztését. Az előzetes
egyeztetések alapján elmondható, hogy a Nógrád Projekt Kft. minden előkészítői költséget vállal,
de cserébe azt kérik, ha beindul az üzem, iparűzési adókedvezményt 5 éven keresztül kapjanak.
Usák László: A Nógrád Projek Kft lesz az üzemeltető?
Horváth János polgármester: Igen.
Usák László: Egy kicsit elgondolkodtatónak tartja, hogy hogyan lehet azt kijelenteni, hogy napi 10
teherautó trágyát locsolnak ki a környező földterületekre, amikor még senkivel sem tárgyaltak ez
ügyben. Bennünket például egyáltalán nem kerestek meg. Arról is szó van, hogy tyúktrágyát is
hasznosítják, de abból sem lesz semmi.
Bata József jegyző elmondta, hogy az önkormányzat csak az előkészítő munkákban vesz részt, a
többihez nem sok köze van. Ha már 5 – 10 embert foglalkoztatnak, már az is jó.
Usák László: Ezzel nincs is gond, de 10 – 20 km-re körbe csak a mi földünk van, de bennünket még
nem kerestek meg.
Miután a képviselők részéről a más érdemi észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester
szavazásra tette fel a határozati javaslatok elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
83/2013.(IX.25.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mátramindszent külterületén építendő
biogázerőmű megvalósítása érdekében a „Telepítési tanulmányterv és beépítési terv”-et elfogadja az
á), b), c), d) tervművelet alapján.
A költségvállalás érdekében településrendezési szerződést köt a Bioenergetika Nógrád Projekt KFTvel (1145 Budapest, Emma köz 12. I em. 1.).
Felhatalmazza polgármesterét a szerződés megkötésére.
Tudomásul veszi, hogy
a településfejlesztési koncepció: nem módosul
az integrált településfejlesztési stratégia: nem módosul
a településszerkezeti terv: módosul
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a helyi építési szabályzat a szövegében módosítás nem szükséges.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
84/2013.(IX.25.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településsel összefüggő
településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos partnerségi egyeztetések szabályainak
alkalmazásáról a Bioenergetika Nógrád Projekt Kft. által tervezett biogáz erőmű fejlesztés
településrendezési terv-módosítása során az alábbiak szerint dönt:
I. A szabályozás célja és hatálya:
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012, ( XI.8) Korm. rendelet (továbbiakban : kormányrendelet) 29§ szempontrendszere
alapján megállapított partnerségi egyeztetés szabályai meghatározásának célja, hogy
Mátramindszent község közigazgatási területét érintő biogáz erőmű fejlesztés során a
településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök megalkotására irányuló
eljárások, egyeztetések a véleményező partnerek minél szélesebb körének bevonásával, a
vélemények megfelelő dokumentálási rendszerével, az elfogadott
településfejlesztési
dokumentumok és településrendezési eszközök nyilvánossága mellett történjenek.
II. Az egyeztetésben résztvevők (Partnerek) köre:
1, az érintett terület lakossága
2, az érintett területen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek
3, a feladat jelegének megfelelően a településen működő érdekképviseleti és civil szervek
III. Az egyeztetésben Partnerek tájékoztatásának módja és eszközei, a véleményezés
lehetőségei:
A kormányrendelet szerint a településfejlesztési dokumentumok és településrendezési
eszközök egyeztetési eljárásának formái és a partnerségi tájékoztatás szakaszai a tervezett
biogáz erőmű fejlesztés során tervezett eljárásban
dokumentum típusa
eljárás tervezett
1, szakasz
2, szakasz
fajtája biogáz erőmű előzetes
véleményezési
fejlesztésben
tájékoztatás
szakasz
településfejlesztési koncepció
nem készül
21 nap
21 nap
integrált településfejlesztési stratégia
nem készül
nincs
21 nap
településrendezési településszerkezeti
teljes
készül
21 nap
30 nap
eszközök
terv
eljárás
szabályozási terv
készül
HÉSz módosítás

nem készül
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Az eljárások során a keletkező dokumentációk megtekintésére az Önkormányzat az
Ügyfélszolgálati helyiségében megtekintési lehetőséget biztosít, az eljárás megindulásáról felhívást
tesz közzé.
IV. A javaslatok, vélemények dokumentálásának nyilvántartásának módja.
A Polgármesteri Hivatal az érdeklődők illetve érdekeltek írásban leadott véleményét
- az ügy aktájában őrzi
- az 1, és 2, szakaszban összegzi,
- elfogadásra, elutasításra Testületi ülésre előterjeszti
- az elfogadott véleményeket a tervezőnek átadja és egyidejűleg közzéteszi
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester, jegyző
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:

85/2013.(IX.25.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mátramindszent külterületén építendő
biogáz erőmű megvalósulása esetén az erőmű üzemeltetője részére az üzem megnyitását követő 5
évben 70 % iparűzési adó kedvezményt biztosít.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester, jegyző
Bata József jegyző ismertette a Bátonyterenye Kistérség Szociális Központ megkeresését, melyben
Farkasné Mezei Ildikó lakhatási ügyében kérnek segítséget, a Mátramindszent, Rákóczi út 74. szám
alatti családi ház önkormányzat tulajdonba adásával.
(Beadvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester: Most az a lényeg, hogy az ingatlant meg tudjuk igényelni, az hogy
mire használjuk fel, már egy másik kérdés lesz.
Bata József jegyző: Utána nézett a kérdésnek. Ahhoz hogy az ingatlant megszerezze az
önkormányzat, kérelem és testületi határozat szükséges. Azt azonban meg kell jelölni, hogy mire
szeretné hasznosítani. A költségek az önkormányzatot terhelik, de véleménye szerint a 100 e Ft-ot
nem haladja meg.
Varga Istvánné: Az Ildikó jelenlegi élettársának van ingatlana, miért nem mennek oda lakni?
Hajas Attila: Ha megigényeljük a lakást, akkor sem kötelező nekik odaadni.
Miután más javaslat nem hangzott el, a polgármester szavazásra tette fel a Mátramindszent, Rákóczi
út 7. szám alatti lakóingatlan igénylésére vonatkozó határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
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hozta:

86/2013.(IX.25.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzatának képviselő-testülete kérelmet nyújt be a Magyar Állam
tulajdonát képező 696 hrsz-ú helyileg Mátramindszent Rákóczi út 74. szám alatt található lakóház,
udvar, gazdasági épület elnevezésű 2902 m2 területű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba
adására.
Az önkormányzat a területet szociális bérlakás, szolgálati lakás, idősek nappali ellátását biztosító
intézmény vagy a települési lakáskörülmények javítására kívánja hasznosítani.
Az önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket, melynek fedezetét
költségvetésében biztosítja. Ezen nyilatkozat a 254/2007 (X.4.) Korm.rend 50 § (2) bekezdés a, b, c,
pontján alapul.
Az ingatlan átruházás lehetőségét a 2007. évi CVI. Törvény 36 § (1) c, pontja teszi lehetővé, mely
szerint a helyi önkormányzat javára törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében az Állami vagyon ingyenesen átruházható.
A kérelem alapja a 2011. évi CLXXXIX törvény 13 § (1) bekezdés 8,9,10 pontja, mely szerint a
helyben biztosítandó kötelező feladatok különösen a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és
ellátások, a lakás és helyiség gazdálkodás, a településen hajléktalanná vált személyek ellátásának és
rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása.
Felhatalmazza polgármesterét a kérelem benyújtására valamint a felmerülő költségek biztosításáról
szóló nyilatkozat megtételére.
Felelős: Horváth János polgármester
Határidő: 2013. október 31.
Hajas Attila képviselő javasolta, hogy a képviselői tiszteletdíjból az óvodába gázzsámolyt kellene
venni, ami ott van jelenleg azt nem lehet átállítani, ha a gáz bevezetésre kerül.
Horváth János polgármester: Most vettünk 200 e Ft-ért edényeket, tányérokat, poharakat, meglátjuk
hogy alakul pénzügyi helyzetünk, és visszatérünk a kérdésre.
9 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
20.00 órakor bezárta.
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