Mátramindszent Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2013. október 30-i ülésének
13/2013. számú
Jegyzőkönyve

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 30-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,
Jegyzőkönyvvezető: Horváth Tiborné
Jelen van továbbá Sípos Istvánné adóügyi főelőadó.
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 képviselőtestület 5 igen szavazattal a következő napirendi pontokat fogadta el:
Napirendi javaslat:
1. Előterjesztés a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról szóló rendeletre.
Előterjesztő: polgármester
2. Előterjesztés az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló rendeletre
Előterjesztő: polgármester
3. 2014 és 2020 közötti településfejlesztési elképzelések
Előterjesztő: polgármester
4. Egyebek
5. Zárt ülés keretében szociális ügyek megtárgyalása
Előterjesztő: jegyző
1. napirendi pont tárgyalása
Előterjesztés a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról
szóló rendeletre.
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Bata József jegyző rövid szóbeli kiegészítést fűzött a kiküldött írásos előterjesztéshez.
Horváth János polgármester kérte a jelenlévőket, kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Miután a tárgyban a jelenlévők részéről észrevétel, javaslat, hozzászólás nem hangzott el, a
polgármester szavazásra tette fel e kiküldött rendelet-tervezet elfogadását.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2013.(XI.01.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásokról.
(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2. napirendi pont tárgyalása
Előterjesztés az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló rendeletre
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Bata József jegyző rövid szóbeli kiegészítést fűzött a kiküldött írásos előterjesztéshez.
Horváth János polgármester kérte a jelenlévőket, kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Miután a tárgyban a jelenlévők részéről észrevétel, javaslat, hozzászólás nem hangzott el, a
polgármester szavazásra tette fel e kiküldött rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2013.(XI.01.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről.
(Rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3. napirendi pont tárgyalása
2014 és 2020 közötti településfejlesztési elképzelések
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester elmondta, hogy hétfőn kell leadni a településfejlesztési elképzeléseket.
Előzetes elképzelések alapján javaslatot teszünk
Település központjának fejlesztésére, költség igénye 55 millió forint, időbeli ütemezés 2016-2017
Biogázerőmű létesítése, költség igénye 950 millió forint, időbeli ütemezés 2016-2016
Kiss Szilveszter: Mi köze van az önkormányzatnak a biogázerőmű létesítéséhez?
Horváth János polgármester: Ha a megyei koncepcióban nincs benne, nem lehet csinálni.
Usák László: Ami a megyei koncepcióban nincs, azzal mi lesz, kimarad ?
Horváth János polgármester: Ami nincs a koncepcióban, akkor ahhoz nem biztos hogy lesz pályázat,
csinálhatják, de önerőből.
Bata József jegyző: Ahhoz kaphatunk EU-s pénzeket, támogatásokat, ami projektek a koncepcióban
benne lesznek, bekerülnek megyei szintű rendeletbe. Ha nincs a rendeletbe, meg lehet csinálni, de
nem lesz hozzá EU-s pénz. Belföldi pénzből, vagy önerőből meg lehet bármit csinálni.

Horváth János polgármester, folytatja a településfejlesztési elképzeléseket:
Általános iskola energetikai korszerűsítése, költségigénye35 millió forint, időbeli ütemezés 20162017
Árvizek kártételei elleni védekezés fejlesztése, költségigény 100 millió forint, időbeli ütemezés
2017-2018
Óvoda energetikai fejlesztése, költségigény 30 millió forint, időbeli ütemezés 2014-2015
Usák László: Benne lehet, hogy az óvoda területéhez földet vegyünk?
Horváth János polgármester: A rendezési tervünk nem teszi lehetővé.
Sport centrum kialakítása, költségigény 45 millió, időbeli ütemezés 2015-2016
Bakancsos turistaház fejlesztése, költségigény 30 millió forint, időbeli ütemezés 2015-2016
Usák László: Volt TSZ iroda épületnek megvételét nem lehetne beletenni?
Bata József jegyző: Ingatlanvásárlást, mint támogatható célt nem látott benne.
Horváth János polgármester: A településközpont felújításába lehet hogy belefér, megnézzük.
Turisztikai fejlesztés, költségigénye 10 millió forint, időbeli ütemezés 2016-2017. Ide lehetne venni
a kerékpár út kiépítését, pihenő létrehozását, stb.
Usák László kérdése, meg lehetne-e valósítani a tanösvényt az Ivády völgybe, a nagy fákhoz,
pihenők kialakításával, a Kondásvölgyben lehetne a végállomás.
Kiss Szilveszter: Az Ivády völgy záportározó, mi van azzal?
Horváth János polgármester: Nem kapunk arra támogatást, mert nem árvízveszélyes helyen
vagyunk. Ott a külterületi patakmedret kellene rendbe tenni. Záportározóra nincs indok.
Kiss Szilveszter: Temetőbe vezető utat egyirányúsítani kellene, körforgalmat lehetne kialakítani.
Horváth János polgármester: A temetői körforgalom kiépítése beleférne egy pályázatba.
Kiss Szilveszter: A Györfi ház benne van?
Horváth János polgármester: A volt TSZ iroda bontása és parkoló kialakítása a központfejlesztésbe
belefér.
Bata József jegyző ismerteti a kiemelt projekteket.
Horváth János polgármester: Terv szinten lehetne vályogverő üzemet is csinálni.
Usák László: Bányakapitányságtól kellene ehhez engedély.
Hajas Attila: Lovarda kialakítása? 50 millióból kijönne.
Horváth János polgármester: Turisztikai projektbe belefér.

Usák László: Meleg víz forrás hasznosítása ?
Bata József jegyző: Komplex turisztikai tervet lehet csinálni, abba ez is belefér, egymásra kell
építeni az elemeket.
Varga Istvánné. Ravatalozó felújítása?
Horváth János polgármester: Megnézzük mibe fér bele.
Ezt követően a képviselők felvetették, hogy a biogázerőmű létesítése elég nehézkesen megy.
Horváth János polgármester: A következő ülésre meg lehet hívni a képviselőket, számoljanak be az
eddigi munkáról.
Miután a képviselők részéről a tárgyban más javaslat nem hangzott el, a polgármester szavazásra
tette fel a 2014-2020 közötti kistérségi programok előkészítéséhez a javaslatokat.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
90/2013.(X.30.) számú határozat
Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
2014-2020 közötti kistérségi programok előkészítéséhez az alábbi javaslatokat megküldje Nógrád
Megyei Önkormányzathoz:














Általános Iskola energetikai korszerűsítése
Árvizek kártételei elleni védekezés fejlesztése
Bakancsos turistaház fejlesztése
Biogázerőmű létesítése a Bátonyterenyei kistérségben, ökológiai gazdálkodás kertészetben a kis
erőmű hulladék hőjének hasznosítására
Intézmények megközelítésének elősegítése
Meleg víz hasznosítás
Munkahely teremtés
Óvoda energetikai fejlesztése
Ravatalozó felújítás
Sport centrum kialakítás
Település központjának fejlesztése
Településbiztonsági rendszer kiépítése
Turisztikai fejlesztés

Határidő. 2013. november 25.
Felelős: polgármester
4. Egyebek
Horváth János polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, arról, hogy a konyhában a gáz be van
vezetve, Hajas Attila szerelte, a jövő héten beüzemelik.
November 16-án délután 15.00 órakor lesz az idősek napja megtartva. Fellépnek az óvodások,
iskolások, hagyományőrző egyesület, színházi előadás is lesz. Az étel babgulyás és pogácsa lesz, a
harmonikás Sanyi szolgáltatja a zenét.

Közmunkaprogram: november 4-én kellene hogy induljon az első csapat, de hatósági szerződésünk
még nincs. Képzéssel összekötött munkavégzésről van szó, lesz OKJ-s képzés, a mezőgazdasági
munkás, a motorfűrész kezelő, faipari gépkezelő. Van ami csak tanúsítványt ad, mint a
kisgépkezelő, házi betegápoló, és az alapkompetencia.
Aki nem vállalja a munkát vagy a tanfolyamot, egy évre kiesik a rendszerből. 2,5 millió forintért
tudunk eszközöket vásárolni.
A karbantartói állás megüresedett. Január 1-től kellene valakit felvenni. Pályázatot írjunk ki?
Kiss Szilveszter: Ha ki tudjuk a bérét fizetni, rendben van. Jobb lenne ha több jelentkező közül
lehetne választani.
Bata József jegyző: Helyben is lehet ajánlati felhívást tenni.
Usák László: Egyet ért a karbantartó felvételével, ennyi közmunkáshoz kell egy ember.
A polgármester ezt követően szavazásra tette fel a karbantartói állásra kiírandó pályázat elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
91/2013.(X.30.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki Mátramindszent
településen karbantartói állás betöltésére.
A részletes feltételeket a pályázati felhívás tartalmazza.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: polgármester
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
20.00 órakor bezárta.
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