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Mátramindszent Községi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
2014. november 26-i
rendes ülésének
11/2014. számú
Jegyzőkönyve
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-i
rendes üléséről.
Jelen vannak:

Horváth János polgármester
Kis Krisztián alpolgármester
Hajas Attila képviselő
Usák László 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 5 fő képviselő jelen van. Az ülést 18.00 órakor megnyitotta.
Ezt követően a meghívóban szereplő napirendi pontok módosítását javasolja, miszerint a
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat zárt ülés keretében kerüljön megtárgyalásra.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, a módosított napirendi pontok megtárgyalását
elfogadta.
Napirendi javaslat:
1. Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának Módosítására
Előterjesztő: polgármester
2. Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal működésének felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
3. A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Előterjesztő: polgármester
4. A Bátonyterenye és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának
módosítása
Előterjesztő: polgármester
5. Javaslat területek művelési ágból történő kivonására
Előterjesztő: polgármester
6. Egyebek
7. Zárt ülés keretében Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálása
Szociális ügyek megtárgyalása
Előterjesztő: jegyző
1. napirendi pont tárgyalása
Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának Módosítására
Előterjesztő: polgármester
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(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester ismertette írásos előterjesztését.
A polgármester kérte a jelenlévőket, kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Miután a jelenlévők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra
tette fel a kiküldött rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő Testületének
10/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete,
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
9/2013.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2. napirendi pont tárgyalása
Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal működésének felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester ismertette írásos előterjesztését.
Kérte a jelenlévőket, 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:
68/2014.(XI.26.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 85. § (3) bekezdésére foglaltakra
figyelemmel felülvizsgálta az önkormányzat hivatali struktúráját, és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület elégedett a Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal munkájával,
jónak tartja a közös megegyezésen alapuló, az érintett települések képviselő-testületei által
elfogadottan kialakított hivatali struktúrát, ezért nem tartja indokoltnak a változtatást
Határidő: értelem szerint
Felelős: Horváth János polgármester
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Horváth János polgármester elmondta, hogy Nemti Községi Önkormányzat részéről szóbeli
megkeresés érkezett, miszerint csatlakozni kívánnak a Mátramindszenti Közös
Önkormányzati hivatalhoz. Írásos megkeresés hiányában a témával érdemileg foglalkozni
nem tudunk. A közös hivatal polgármestereinek előzetes véleménye az, hogy most nem
aktuális a bővítés.
3. napirendi pont tárgyalása
A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása.
Előterjesztő: polgármester
(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester ismertette írásos előterjesztését.
Kérte a jelenlévőket, 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:
69/2014.(XI.26.) önkormányzati határozat
1.) Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kelet-Nógrád Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásnak 5. számú módosítását
megtárgyalta és azt a melléklet szerint jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert és a Társulási Megállapodás 5. számú módosításának és az ahhoz csatolt
egységes szerkezetbe foglalt dokumentum aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth János polgármester
2.) Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
a döntésről a munkaszervezeti feladatokat ellátó Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalát- jelen határozat megküldésével – legkésőbb 2015. január 9-ig értesítse.
Határidő: 2015. január 9.
Felelős: Horváth János polgármester

4. napirendi pont tárgyalása
Bátonyterenye és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának
módosítása.
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester ismertette írásos előterjesztését.
Kérte a jelenlévőket, kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
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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:
70/2014.(XI.26.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Bátonyterenye
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodása 4. számú
módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1.) A Társulási Megállapodás I. fejezet (ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK) 9. 12. pontja
az alábbiak szerint módosul:
„9. A Társulás képviseletét a Társulási Tanács elnöke, akadályoztatása esetén az
alelnök látja el.
12. A Társulás közös alapítású intézménye: Bátonyterenye Kistérségi Szociális
Központ”
2.) A Társulási Megállapodás II. fejezet (A TÁRSULÁS CÉLJA, FELADATA,
SZOLGÁL-TATÁSAI) 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„2. A Társulás által ellátott feladatok, nyújtott szolgáltatások:
esélyegyenlőségi fejlesztési programok megvalósítása,
szociális ellátás,
gyermekjóléti szolgáltatás,
felnőttképzés.”
3.) A Társulási megállapodás III/D. fejezet (Óvodai feladatellátás) és III/E. fejezet
(Közművelődési feladatellátás) törlésre kerül.
4.) A Társulási Megállapodás IV. fejezet (A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI,
SZERVEZETE) 1. A Társulás szervei pontja az alábbiak szerint módosul:
„1. A Társulás szervei
A Társulás szervei a Társulási Tanács, a Társulási Tanács elnöke, az alelnök, és a Pénzügyi
Bizottság.”
5.) A Társulási Megállapodás
IV. fejezet (A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI,
SZERVEZETE) 1/A. (A Társulási Tanács) 6., 8. pontjaiban az „alelnökök” szövegrész
helyébe az „alelnök” szöveg kerül.
6.) A Társulási Megállapodás IV. fejezet 1/B. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1/B.
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A Társulási Tanács elnöke, alelnöke










A Társulási Tanács alakuló ülését a Társulás székhely település önkormányzatának
polgármestere hívja össze.
A Társulási Tanács az alakuló ülésén tagjai sorából elnököt választ az
önkormányzati választási ciklus idejére. Az elnök személyére a Tanács bármely
tagja javaslatot tehet, a Tanács elnökének megválasztásához a tagok minősített
többséggel meghozott igen szavazata szükséges.
A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása
esetén a Társulás képviseletét külön meghatalmazás nélkül az alelnök látja el.
Az elnök részletes feladatait és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési
Szabályzata határozza meg.
A Társulási Tanács az önkormányzatok választási ciklusának idejére a saját
tagjainak sorából egy alelnököt választ. Az alelnök megválasztásához a tagok
minősített többséggel meghozott igen szavazata szükséges. Az alelnök személyére
a Tanács elnöke tesz javaslatot.
Az elnök, illetve az alelnök lemondása, halála esetén a Tanács minősített többségű
igen szavazattal új elnököt, alelnököt választ.
Az alelnök feladatait, hatáskörét, az elnök helyettesítésének rendjét a Társulás
Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.”

7.) A Társulási Megállapodás VI. fejezet (A TÁRSULÁS VAGYONA, PÉNZÜGYI
FORRÁSA, GAZDÁLKODÁSA) A Társulás gazdálkodása, valamint Kiadmányozás,
kötelezettségvállalás alcímekben szereplő „kijelölt” szövegrész törlésre kerül.
8.) A Társulási Tanács 1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete lép.
9.) A Társulási Megállapodás 2. melléklete helyébe e határozat 2. melléklete lép.
10.) A Társulási Megállapodás 5., 6. melléklete törlésre kerül.
11.) A Társulási Megállapodás 8. melléklete helyébe e határozat 3. melléklete lép.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerint módosított Társulási
megállapodás aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth János polgármester
5 napirendi pont tárgyalása
Javaslat területek művelési ágból történő kivonására
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester ismertette írásos előterjesztését.
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Kérte a jelenlévőket, 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:
71/2014.(XI.26.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mátramindszent Község
Településszerkezeti Tervének, Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának a
Mátramindszent 07/9, 07/10, és 07/11 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában a módosítást
elfogadja, jóváhagyja, és az ingatlanokat „Gazdasági-ipari” övezetbe sorolja.
A Képviselő-testület a határozathoz mellékeli a Salgótarjáni Járási Hivatal Járási
Földhivatalának 10.1867/2014. számú, 2014. október 18-án kelt határozatát, amelyben a fenti
szántó és rét művelési ágú termőföld – ingatlanok végleges, más célú hasznosítását
engedélyezte.
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a Salgótarjáni Járási Hivatal Járási
Földhivatalánál a Mátramindszent 07/9, 07/10 és 07/11 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában a
változásnak a tulajdoni lapra történő bejegyzés érdekében eljárjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth János polgármester
6. napirendi pont tárgyalása
Egyebek
Martiné Bozai Tünde 2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 51/A szám alatti lakos ingatlan
felajánlása.
(Megkeresés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester ismertette a megkeresést. Hozzátette, az ingatlanon szennyvíz
tartozás van, ezen összeg fejébe kerülne az önkormányzat tulajdonába. Azt követően el kell
gondolkodni vagy tovább értékesítjük, vagy a temetőhöz egy parkolót létesítünk.
Usák László: Támogatja az ingatlan fogadását, ám az értékesítést nem támogatja. Régóta téma
már a parkoló létesítése, azt tudja támogatni.
Miután a jelenlévők részéről a tárgyban más javaslat nem hangzott el, a polgármester
szavazásra tette fel, hogy az ingatlan felajánlásról tárgyalásokat folytathasson.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
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határozatot hozta:
72/2014.(XI.26.) számú határozat
Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Martiné Bozai Tünde
2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 51/A szám alatti lakos Mátramindszent 412-es hrsz-ú,
helyileg Mátramindszent, Ady Endre út 2. szám alatti ingatlanra vonatkozó ajánlatát. Az
ingatlant elfogadja, hozzájárul, hogy az ingatlant terhelő 239.573.-Ft összegű tartozás az
ingatlan ellenértékeként beszámításra kerüljön. Vállalja az átruházással kapcsolatos összes
költséget.
Felhatalmazza polgármesterét a szerződés előkészítésére és eredményes tárgyalást követően,
annak aláírására.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: polgármester
A Bátonyterenye Központi Háziorvosi Ügyelet további működtetése.
(Megkeresés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester ismertette a Bátonyterenye Város Polgármesterének a háziorvosi
ügyelettel kapcsolatos megkeresését. Hozzátette, eddig havi szinten 13 e Ft hozzájárulást
kellett fizetni.
Hajas Attila: Mivel mi nem tudjuk ellátni az ügyeletet, más választás nemigen van, mint a
kiküldött határozati javaslatot elfogadni.
Miután a tárgyban más javaslat 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:
73/2014.(XI.26.) számú határozat
1. Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§ (1) bekezdés c) pontjában foglalt
egészségügyi alapellátás körébe tartozó ügyeleti ellátás biztosítását Bátonyterenye város
térségében működő, a feladatellátásra megfelelő működési engedéllyel rendelkező szolgáltató
megbízásával kívánja ellátni.
Határidő: 2014. december 10.
Felelős: Horváth János polgármester
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Bátonyterenye Város Önkormányzatát, hogy az 1.
pontban foglalt feladatellátás 2015. április 1-től, 2019. március 31-ig történő folyamatos
biztosítása érdekében közbeszerzési eljárás lefolytatásával kiválasztott szolgáltatóval feladatellátási szerződést kössön.
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Határidő: 2014. december 10.
Felelős: Horváth János polgármester
3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a kiválasztott szolgáltatónak fizetendő
díj OEP támogatás által nem fedezett részének lakosságszám arányos hányadát
hozzájárulásként biztosítja Bátonyterenye Város Önkormányzata részére.
Határidő: 2014. december 10.
Felelős: Horváth János polgármester
Usák László: A településen lakók keresték meg azzal, hogy a Táncsics út végétől a Padútig
vezető gyalogutat járhatóvá kellene tenni, a hidat felújítani, mivel most csak körben a főúton
tudják megközelíteni a termelőszövetkezetet, míg a földúton sokkal rövidebb lenne az út.
Horváth János polgármester válaszában elmondta, hogy a közeljövőben meg fogják oldani
mind a gyalogút, mind a híd rendbetételét.
Ezt követően szólt arról, hogy a temetőbe a nyitvatartási időt le kellene szabályozni. Erre
részben az elszaporodott lopások, részben a vadkárok miatt lenne szükség. Téli és nyári nyitva
tartást kellene szabályozni. Pld. télen 7,30 órától – 16,30 óráig, nyáron 7.00 órától – 20,00
óráig.
Kéri a képviselők véleményét.
Usák László: Nem új keletű a dolog. Ez a téma több évig napirenden volt. Ez volt a cél akkor
is, amikor a vaskaput megcsináltuk. A javaslatot támogatja, azonban kell egy temetőgondok,
aki nyitja és zárja a kaput.
A jelenlévők közül a javaslatra ellenvetés nem érkezett.
Horváth János polgármester: Akkor a lakosságot a legrövidebb időn belül értesíteni fogjuk a
nyitvatartási időről, annak bevezetéséről.
Ezt követően tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a téli közmunkaprogramban december 1-től 15
főt tudnak foglalkoztatni.
Elmondta még, hogy nagyon sok problémát okoz, hogy a mezőgazdasági földutakat a
szállítók összevágják, járhatatlanná teszik. Ennek a beszabályozását kellene valahogy
megoldani.
Kérte a jelenlévők javaslatait.
Usák László: Valakinek a kezébe kell venni a dolgokat. Közös útalapok kell létrehozni, amibe
fizetnek a szállítók, tulajdonosok, birtokosok. Ha nem fizetnek, akkor ki kell őket zárni, nem
szállíthatnak, szállíttathatnak az úton. Ha valaki fizet, akkor vigyázni is fog rá, nem fogja
rongálni.
Bata József jegyző: Elmondta, hogy Usák László képviselő által javasoltak megoldhatók, de
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meg kell keresni a jogi hátteret.
Horváth János polgármester: A következő ülésre előkészítjük.
Ezt követően elmondta, hogy a temetőben ismét vadkár keletkezett, amit a vadásztársaság felé
jeleztek. Visszajelzést még nem kaptunk.
Szólt arról, hogy el kell azon gondolkodni, hogy január 1-től egy fő karbantartót kellene
alkalmazni, mivel a közfoglalkoztatottak száma magas, egy állandó ember kellene melléjük. A
pénzügyessel történt előzetes egyeztetés szerint, 1 fő foglalkoztatását a költségvetés elbírja.
Usák László: A pénzügyi részét nem látja biztosítottnak. Ha a képviselői tiszteletdíjról
lemondtunk, akkor plusz fő foglalkoztatását nem támogatja.
Kis Krisztán: Ha pénzügyi részére van fedezet, támogatja a felvételt.
Bata József jegyző elmondta, hogy a Mátramindszenten van az egyik legjobban működő
közmunkaprogram. Ahhoz, hogy működőképes maradjon, ahhoz előre kell mozdulni. Aszerint
gondolkodjon a testület, hogy mik a hosszú távú elképzeléseik, és úgy döntsön.
Hajas Attila: Eddig is két fő látta el, ha van rá pénzügyi fedezet, támogatja.
Horváth János polgármester megismételte, a pénzügyes szerint van fedezet. Hajas Attilának a
szabadságát nem tudja kiadni, közfoglalkoztatottat egyedül, felügyelet nélkül hagyni nem
lehet. A környező településeken két fővel oldják meg a feladatot, de Dorogháza és Szuha azért
van szerencsésebb helyzetben, mivel ott működik a falugondnoki szolgálat, a plusz fő így meg
van oldva. A következő ülésre döntésre előkészítjük javaslatunkat.
Tájékoztatást adott még arról, hogy a Belügyminisztériumból a héten közmunka ellenőrzést
kaptunk. Alapvetően meg voltak elégedve a dolgokkal.
7./ napirendi pont tárgyalása
Zárt ülés keretében Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálása
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 18.50 órakor bezárta.
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