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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i
rendes üléséről.
Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal meghívottak: Bata József jegyző,
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 az önkormányzat 2014. évi költségvetésére II forduló
Előterjesztő: polgármester
2. Javaslat az intézményekben alkalmazandó nyersanyagnormákról és térítési díjakról
szóló rendelet módosítására.
Előterjesztő: polgármester
3. Javaslat közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről
szóló szabályzatra.
Előterjesztő: polgármester
4. Javaslat a választási bizottságok tagjaira
Előterjesztő: jegyző
5. Egyebek
6. Zárt ülés keretében szociális ügyek megtárgyalása
Előterjesztő: jegyző
1. napirendi pont tárgyalása
Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetésére II forduló
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester elmondta, hogy az I. fordulóra kiküldött költségvetés annyiban
módosult, hogy van egy kötelező önkormányzati feladat, a belső ellenőrzés, ennek a költsége
van beépítve a költségvetésbe, valamint szó volt gyümölcsös telepítéséről, ennek is van
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mintegy 170 e Ft engedélyezési díja. Az is bedolgozásra került.
Kiss Szilveszter: Akkor most 8,6 millió, vagy 10 millió a hiány?
Horváth János polgármester: 10 millió forint.
Kiss Szilveszter: Le van írva, hiányt nem lehet tervezni. Csak benne van. Az a mérleg ami ki
lett adva, az nem mérleg, mert annak mind a két oldalának megegyezőnek kell lennie, ennek
pedig nem így van.
Horváth János polgármester: A 10 millió forint nem hiányként van tervezve, hanem működési
célú támogatásként.
Kiss Szilveszter: Innentől kezdve nem sértünk-e törvényt? Ha a fejlécen nem az szerepelne
hogy mérleg, nem lenne semmi baj, de az van rajta.
Bata József jegyző: Az egyenleg – 10 millió forint. Tervezhető a költségvetés úgy is, hogy az
önkormányzat dönt egy éven belül működési hitel felvételéről, de akkor kellene olyan bevételi
lehetőség ami szerint pld. március hónapban lesz ennyi pénzem, eddig veszek fel hitelt. Mivel
azonban hiánnyal nem lehet tervezni hagyott egy olyan lehetőséget, hogy a működőképesség
megőrzésének kiegészítő támogatást lehet igényelni, ami egyenlő a hiány összegével. Erre
lehet pályázni. Ha itt nem szerepel összeg, nem lehet pályázni. Ha nem lehet hiányt tervezni,
támogatásnak hívjuk, de ez attól még hiány. Így engedi el a könyvelési program.
Kiss Szilveszter: A mérleg két oldala nem térhet el. Nem sértünk-e ezzel számviteli törvényt?
Usák László: Felhívta a Zabari hivatalt, mert arról lehetett hallani, hogy nullás a
költségvetésük, megkérdezte hogy csinálják, ők is elmondták, hogy „Trükköznek” mert
muszáj.
Kiss Szilveszter: Néhány kisebb települést megnézett, a mérlegek két oldala egyezett. Ha ezt
meglátja a könyvvizsgáló, nem kapunk támogatást.
Bata József jegyző: Az egész költségvetést meg kell küldeni a jogi ellenőrzési főosztályra, az
államkincstárhoz, pénzügyi ellenőrzéseket végeznek.
Usák László: Így az Állam már előre tudja mekkora hiány van.
Bata József jegyző: Igen. De ha ez olyan nagy probléma, hogy a mérleg két oldala nem
egyezik, akkor szól a pénzügyesnek írja át.
Miután a jelenlévők részéről más észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester
szavazásra tette fel a kiküldött rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
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Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete
Mátramindszent Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól.
(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2. napirendi pont tárgyalása
Javaslat az intézményekben alkalmazandó nyersanyagnormákról és térítési díjakról
szóló rendelet módosítására.
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester elmondta, hogy utoljára 2012. áprilisában volt emelés. Most
kétféle variációt terjesztettünk a testület elé, egy 3 és 5 százalékos emelés formájában. Kéri a
képviselőket, javaslataikat tegyék meg.
Kiss Szilveszter: Kérdése, hogy az önkormányzati alkalmazottak normája nagyobb mint a
szociális étkeztetésnél? Miért?
Horváth János polgármester: Azért magasabb, mert az önkormányzati dolgozóknál a rezsi
költség is bele van számolva. Jelenleg 370.-Ft-ot fizetnek az önkormányzati alkalmazottak.
Kiss Szilveszter: Miért magasabb mint a szociális étkeztetés?
Horváth János polgármester: Utána nézek.
Usák László: 5 %-os emelést javasol.
Varga Istvánné: 5 %-os emelést javasol.
Horváth János polgármester: 3 %-os emelésre gondolt, de ha a testület 5 %-osat javasol, az is
tudja támogatni. Azonban a szociális étkeztetésnél a személyi térítési díjak számolásánál
kerekítést javasol, könnyebb legyen számolni.
Hajas Attila: Mennyi kisnyugdíjas van?
Horváth János polgármester: 75 iskolásra, 23 óvodásra valamint 25 – 30 szociális étkezőre
főzünk. 120 – 130 adagot készítenek átlagosan. A konyha tudvalévő hogy veszteségesen
működik, de ilyen kis adagszámnál nem is lesz nyereséges. De még én polgármester vagyok,
nem javaslom kiadni a konyhát vállalkozásba.
Miután a képviselők részéről más javaslat nem hangzott el, a polgármester szavazásra tette fel
a kiküldött rendelet-tervezet elfogadását azzal, hogy a szociális étkeztetésnél a személyi
térítési díjak számításánál az összegek kerekítve legyenek.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete
az intézményekben alkalmazandó nyersanyagnormákról és térítési díjakról szóló
3/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3. napirendi pont tárgyalása
Javaslat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről
szóló szabályzatra.
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester ismertette írásos előterjesztését. Kérte a jelenlévőket, hogy
kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Miután a jelenlévők részéről a tárgyban hozzászólás nem hangzott el, a polgármester
szavazásra tette fel a kiküldött határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
11/2014.(II.26.) számú határozat
Mátramindszent község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közérdekű adatok
megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzatot a melléklet
szerinti tartalommal elfogadja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a szabályzatot jelenítse meg Mátramindszent község honlapján.
Határidő: 2014. március 15.
Felelős: jegyző
(Szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4. napirendi pont tárgyalása
Javaslat a választási bizottságok tagjaira
Előterjesztő: jegyző
Bata József jegyző: Elmondta, hogy a Köztársasági Elnök az országgyűlési képviselők
választását 2014. április 6. napjára kiírta. Mátramindszent település egy szavazókörös, tehát a
választásokon helyi választási iroda működik, akinek tagjai megbízatása az önkormányzati
választásoktól, önkormányzati választásokig tart, tehát most nem kell újra választani őket,
indokot sem lát arra, hogy módosítsunk a tagokon.
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A bizottság tagjai:
Kun Istvánné Petőfi út 72.
Varga Péterné Petőfi út 65/1
Molnár Sándorné Nefelejcs út 14.
Hajas Gyula Rákóczi út 25.
Kun Sándor Béke út 82.
Póttag:
Usák Tiborné Petőfi út 30.
A helyi választási bizottságba delegálni lehet tagokat. Új elem, hogy most egy jelölt, jelölő
szervezet két tagot delegálhat. Nem valószínű hogy öt fős bizottság lesz, várhatóan lesz
delegálás.
Újra kell viszont választani a helyi kisebbségi önkormányzati választáson közreműködő
szavazatszámláló bizottság tagjait, mivel az ő mandátumuk az országgyűlési választásokról a
következő országgyűlési választásokig tart. Az előző bizottsági tagoknak kiküldtünk egy
nyilatkozatot hogy vállalják-e a megbízatást és hogy nincs-e összeférhetetlenség. A
visszajelzéseket figyelembe véve mint a helyi választási iroda vezetője javaslatot teszek a
következő személyekre:
Halász Józsefné, Oláh Tiborné, Hajas Attiláné, Puporka Henrikné, Víg Györgyné, tagokra,
Csikós Rozália póttagra. A bizottsági tagok maguk közül elnököt és elnök helyettest
választanak.
Kéri a képviselő-testületet mondják el véleményüket és esetlegesen más javaslatot a
személyekre.
A jelenlévők részéről más javaslat nem hangzott el.
A polgármester szavazásra tette fel a jegyző javaslatát a helyi kisebbségi szavazatszámláló
bizottság tagjaira, póttagjára.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
12/2014.(II.26.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kisebbségi
szavazatszámláló bizottság tagjaivá, és póttagjává a következő személyeket választotta meg.
Tagok:
Halász Józsefné Mátramindszent, Rákóczi út 59.
Oláh Tiborné Mátramindszent, Petőfi út 87.
Hajas Attiláné Mátramindszent, Petőfi út 52.
Puporka Henrikné Mátramindszent, Táncsics út 16.
Víg Györgyné Mátramindszent, Rákóczi út 37. szám alatti lakos,
Póttag:
Csikós Rozália Mátramindszent, Zöld út 10. szám alatti lakost.
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A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: szöveg szerint
Ezt követően a jegyző ismertetett egy pár jelentős változást, ami a választási rendszerbe
bekerült.
Kiemelte, hogy a központ és a szavazóköri névjegyzékeket most teljesen gépesítve kell
vezetni, a kérelmeket számítógépen kell feldolgozni. A kinyomtatásra csupán a választás előtti
napon lesz lehetőség. Megszűnt az igazolással szavazás lehetősége, most átjelentkezéssel
lehet szavazni. Levélben is lehet szavazni, ami a Nemzeti Választási Irodához fog beérkezni.
Jelentős változás az, hogy eredmény a szavazás napján nem várható, csupán azt követően.
Mozgóurnát írásban vagy az interneten lehet kérni, nyomtatványok a hivatalban
megtalálhatók.
5. napirendi pont tárgyalása
Egyebek
Horváth János polgármester tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a Bátonyterenyei
Polgárokért Közhasznú Egyesület pályázni kíván ismételten élelmiszer adományokra, amiből
többek között településünk is részesült az elmúlt években több alkalommal. Ahhoz hogy a
pályázat sikeres legyen, önkormányzatunknak támogatói nyilatkozatot kellene adni. Kéri a
képviselőket adják felhatalmazásukat a támogatói nyilatkozat aláírására.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
13/2014.(II.26.) számú határozat
Mátramindszent Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét hogy a
támogatói nyilatkozatot, mely szerint támogatja a Bátonyterenyei Polgárokért Közhasznú
Egyesület munkáját, valamint a Magyar Élelmiszerbank egyesület által szervezett élelmiszer
adományozási programot, beleértve az Európai Uniós élelmiszersegély programot
Mátramindszent településen aláírja.
Horváth János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy mivel Mátramindszent település
nem részesült adósságkonszolidációban ezért 10 millió forintra vagyunk jogosultak. Van egy
pályázat, amit március 6-áig kell beadni, elbírálására március 14-én kerül sor. Előzetesen
útfelújításokon gondolkodtunk, nevezetesen a Zöld út 550 métere és a Holdvilág és a Zöld út
közötti összekötő szakasz 80 métere férne bele a pályázati összegbe. Hozzátette még, hogy
tudomása szerint uniós pályázatok lesznek a jövőben, de útra nem. Kéri a képviselők
véleményét.
Usák László: Támogatja az elképzelést, de a vasútállomásnál is kell valamint csinálni, az út
nagyon rossz állapotban van.
Horváth János polgármester: Beszélgettem az erdészettel, ígérték partnerek lesznek, mondjak
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összeget. Ha az erdészet 5,6 millióval beszállna, mehetne ez az útfelújítás is. Ott gondot okoz
az is, hogy a szennyvízcső is össze van nyomódva.
Kiss Szilveszter: Szennyvíz garancia ?
Horváth János polgármester: Az már elúszott.
Kiss Szilveszter: A Béke úti első híd sem megfelelő állapotú, félő hogy egy idő után nem
lehet közlekedni arra.
Bata József jegyző: Hídfelújítással az a gond, hogy az előzetes engedélyezések,
hatásvizsgálatok nagyon sok pénzbe és sok időbe kerülnek. Nagyon szigorú feltételei vannak
a hídfelújításnak.
Horváth János polgármester: Erre a mostani pályázat keretén belül már nincs idő.
Kiss Szilveszter: Szakemberrel kellene megnézetni a hidat. Ha megsérül, a VOLÁN nem fog
felmenni, a falu egy részes el lesz zárva a közlekedés elől. Ha a szakember azt mondja, hogy
még öt évig el megy a híd akkor jó, de ha nem, akkor nem tudom mi lesz.
Horváth János polgármester: Egyetért az előtte szólóval, a hidat meg fogja nézetni.
Ezt követően szavazásra tette fel a Zöld út 550 méter hosszban és a Holdvilág és a Zöld út
közötti összekötő szakasz 80 méter hosszban való felújításra vonatkozó pályázat beadását.
14/2014.(II.26.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Zöld út
valamint a Holdvilág és Zöld út közötti összegkötő szakasz (550 + 80 m) felújítására. A
felújítás költsége az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok
fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014.(II.19.) BM rendelet alapján megítélendő
támogatásból biztosítandó.
Horváth János polgármester elmondta, hogy az elmúlt ülésen szó volt gyümölcsös
telepítésének terveiről. Ehhez engedélyek kellenek, amik 170 e Ft-ba kerülnek. Ezt az
összeget a költségvetésből kell biztosítani. Start program keretén belül pályázunk. Ha
elfogadják, akkor fogjuk az engedélyezési eljárást megkezdeni.
Bata József jegyző: Két hónapon belül az engedélyezési eljárás lefolytatható.
Usák László: Gyümölcsös telepítése egy beruházás, ami szakmai tudást igényel. Jó lenne ha a
szakembert közmunkában való foglalkoztatással tudnánk megoldani.
Horváth János polgármester: Vachnovszki Dezső növénytermesztő technikus, ő fogja
koordinálni a munkát. 10 fő közmunkást szándékozunk ott foglalkoztatni.
Horváth János polgármester ezt követően szavazásra tette fel gyümölcsös telepítésre
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vonatkozó pályázat beadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
15/2014.(II.26.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Start Közmunkaprogram
Keretében tervezi megvalósítani a tulajdonát képező ingatlanon a gyümölcsös telepítését. Az
előkészítő munkálatok önereje 170 e Ft, azaz Egyszáz-hetvenezer 00/100 forint, melyet
költségvetésében biztosít.
Horváth János polgármester tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a biogáz üzem létesítésével
kapcsolatban arról, hogy van két földterület, melynek tulajdonosai nem hajlandóak eladni
azokat. Cserét kérnek. Annyiban tudnánk segíteni, hogy a 02/18-as terület felajánljuk a 07/9es terület feléért a két vadásznak csere területként.
Kiss Szilveszter: Ha jól érti, a vadásztársaságnál földterülettel kell rendelkezniük. Ez a Kft
dolga lenne. Hogy jövünk mi a képbe?
Horváth János polgármester: Ennyit kérnek tőlünk, ezzel próbáljuk támogatni a
megvalósulást.
Kiss Szilveszter: Ha ezen múlik, segítsünk.
Horváth János polgármester: Kérdése, felajánljuk-e a cserét, ha igen, ingyen vagy pénzért.
Usák László: Kijelentette, hogy ebben a kérdésben nem nyilatkozik, elfogultságot jelent be.
Kiss Szilveszter: Ha tudjuk nélkülözni a földet segítsünk a cégnek, de ne adjuk ingyen.
Horváth János polgármester: Ha egy éven belül nem valósul meg a beruházás, a föld
visszaszáll az eredeti tulajdonosokra. Milyen összegben gondolkodjunk?
Usák László: A 10 éves fejlesztési tervbe benne van hogy ipari területté minősítik át, mert
akkor a föld még drágább.
Horváth János polgármester: Nincs átminősítve. A településszerkezeti terv módosításának
véleményezésére vonatkozó kérelmünket elküldtük az összes e kérdésben kompetens
szakhatóságnak, még csak néhány helyről jött visszajelzés.
A képviselők rövid tanácskozás után 250 e Ft/HA összegben állapodtak meg.
Ezt követően a polgármester szavazásra tette fel a telekcserére vonatkozó javaslatát.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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16/20148II.26.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biogáz Üzem létesítésének
elősegítése érdekében a 02/18 hrsz.-ú ingatlanát csere területként felajánlja a 07/9 hrsz.-ú
ingatlan tulajdonosai részére. A terület különbözet megtérítési árát 250.-Ft/HA összegben
állapítja meg.
Felhatalmazza polgármesterét a tárgyalások lefolytatására és a csereszerződés aláírására.
Horváth János polgármester elmondta hogy a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulási Megállapodás 1. és 2. számú számú
módosításait és azt a mellékletek szerinti tartalommal elfogadta. A módosítások akkor lépnek
hatályba, ha azt a társult önkormányzatok képviselő-testületei is jóváhagyják és
felhatalmazzák a polgármestert annak aláírására. Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a
társulási Megállapodás 1. és 2. sz. módosítását a mellékletek szerinti tartalommal elfogadni
szíveskedjenek.
Miután a jelenlévők részéről a tárgyban észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a
polgármester szavazásra tette fel a kiküldött határozati javaslatok elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
17/2014.(II.26.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a
Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulás Társulási Megállapodása
módosításának jóváhagyására” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának a Társulási Tanács 47/2013.(XII.17.) számú határozatával
elfogadott 1. számú módosítását a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2014. február 28.
Felelős: Horváth János polgármester
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
18/2014.(II.26.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodása 2. számú
módosításának jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
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A Képviselő-testület a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának 1-2. mellékletének módosítását a jelen határozat 1-2. melléklete
szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth János polgármester
Horváth János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a NORDA ellenőrzést tartott a
Művelődési Házban Mindent rendben talált.
A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.
Horváth János polgármester elmondta, hogy Zhabin Igor megkereste azzal, hogy a tájház
udvarán kemencét rakna, csak az anyagot kellene biztosítanunk hozzá. 600 darab tégla
kellene. Iván területén van tégla, jó lenne ha onnan tudnánk szerezni.
Usák László: Nekem kell szólni, én rendelkezem felette. Lehet vinni amennyi kell, csak nem
szabvány téglák.
Horváth János polgármester: Köszönjük. Az nem gond hogy nem szabvány. Samot, üveg van,
csupán két zsák cementet kell megvennünk. Igor munkadíjat nem kér.
6 napirendi pont tárgyalása
Zárt üléskeretében szociális ügyek megtárgyalása
Előterjesztő: jegyző
(Zárt ülés külön jegyzőkönyvben rögzítve.)
Miután az ülésen több tárgy, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a
képviselő-testület ülését 19.30 órakor bezárta.
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