Mátramindszent Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
2018. február 14-i ülésének
3/2018. számú
Jegyzőkönyve

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14.
napján a községi önkormányzat tanácskozó termében tartott üléséről.
Jelen vannak:

Horváth János polgármester
Kis Krisztián alpolgármester
Usák László képviselő
Varga Istvánné képviselő

Tanácskozási joggal meghívott: Bata József jegyző, Damkó Lilla
Jelen van továbbá Vanya Attila Tibor érdeklődő állampolgár.
Jegyzőkönyvvezető: Horváth Tiborné
Horváth János polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel 5 fő képviselőből 4 fő jelen van. Az ülést 18.00 órakor megnyitotta.
Ezt követően a polgármester szavazásra tette fel a meghívóban szereplő napirendi pontok
elfogadását és megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő napirendi
pontokat fogadta el:
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszak tevékenységéről, a hozott
döntésekről.
Előterjesztő: polgármester
2. Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetésére (I. forduló)
Előterjesztő: polgármester
3. Javaslat Mátramindszent Község Önkormányzata és Mátramindszenti Roma
Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodás módosítására
Előterjesztő: polgármester
4. Javaslat az iparűzési adóról szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: polgármester
5. Egyebek
6. Zárt ülés keretében szociális ügyek megtárgyalása
Előterjesztő: jegyző
1. napirendi pont tárgyalása
Beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszak tevékenységéről, a hozott
döntésekről.
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth János polgármester tájékoztatja a képviselőket, átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről.
(Tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Elmondta még, hogy 2018. február 7. napján együttes ülésre került sor, ahol elfogadásra
került a Közös Hivatal költségvetése.

Február 10. napján megtartásra került az iskolai farsang a Művelődési Házban.
A múlt héten Vácon volt iskola ügyben. részletes tájékoztatást az egyebek napirenden belül
fog adni.
A képviselők a beszámoló határozathozatal nélkül tudomásul vették.
2.napirendi pont tárgyalása
Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetésére (I. forduló)
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Damkó Lilla rövid szóbeli kiegészítést fűzött a kiküldött írásos előterjesztéshez. Kérte a
képviselőket, kérdéseiket tegyék fel.
Miután a jelenlévők részéről a tárgyban kérdés, hozzászólás 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:
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.
(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3.napirendi pont tárgyalása
Javaslat Mátramindszent Község Önkormányzata és Mátramindszenti
Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodás módosítására.
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Roma

Damkó Lilla ismertette írásos előterjesztését.
Kérte a képviselőket, kérdéseiket, észrevételeiket tegyék fel.
Miután a jelenlévők részéről a tárgyban érdemi észrevétel, kérdés nem hangzott el, a
polgármester szavazásra tette fel a kiküldött határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
3/2018.(II.14.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat Mátramindszent és Mátramindszent Község
Önkormányzata közötti kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltak szerint jóváhagyta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

4.napirendi pont tárgyalása
Javaslat az iparűzési adóról szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Damkó Lilla rövid szóbeli kiegészítést fűzött a kiküldött írásos előterjesztéshez
Kérte a képviselőket, kérdéseiket, észrevételeiket tegyék fel.
Miután a jelenlévők részéről a tárgyban érdemi észrevétel, kérdés 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:
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló
13/2015.(X.29.) Önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5. napirendi pont tárgyalása
Egyebek
Horváth János polgármester elmondta hogy idén meg szeretnék rendezni Mátramindszenten a
Vadból készült ételek főzőversenyét. Hagyományteremtő céllal. Felkérte a rendezvény egyik
szervezőjét, Vanya Attila Tibort adjon tájékoztatást az előkészületekről, és a programokról.
Vanya Attila Tibor elmondta, hogy az elmúlt év májusában költözött a településre. Két éve
folyamatosan főzőversenyekre jár. Felmerült benne, hogy Mátramindszenten is kellene
hasonlót szervezni.
A rendezvényt március 24. napján szeretnék megtartani az önkormányzattal közösen.
Ismertette a képviselő-testülettel a program tervezetét.
Az ismertető után a polgármester megköszönte a tájékoztatást, Vanya Attila Tibor távozott az
ülésről.
Horváth János polgármester elmondta, hogy március 17-én Barna István nősül. A művelődési
házat szeretné bérbe venni a rendezvény lebonyolítására. El kellene dönteni kiadjuk-e
egyáltalán, és a igen, mennyiért, milyen feltételekkel? Kb 10 órás lenne a rendezvény. A
bérbeadást támogatja, de nagyon körültekintően kell a megállapodást megkötni, kaukciót is
lehetne kérni.
Mivel helyi lakosról van szó, javasolja kiadni az épületet.
A képviselők egyet értettek az épület kiadásával.
Horváth János polgármester: Ha egy árus jön a Művelődési Házba 4.000.-Ft/óra a bérleti díj.
Barna Ákos helyi lakos, mennyit kérjünk? 3.000.-Ft/óra?
Usák László: 30.000.-Ft-ot kérhetünk. Kitakarítva adják vissza.

Horváth János polgármester: A jegyző asszonnyal kidolgozzuk a feltételeket, egy egyedi
megállapodást, az alapján adjuk ki. Főzni nem lehet, melegíteni nem tudnak. A bérleti díj
aszalt, széket, terítőt takar.
Horváth János polgármester elmondta, hogy jelenleg három nyertes pályázatunk van.
-

-

-

EFOP-os pályázat. A konzorcium elnöke Mátraterenye. Több milliós felzárkóztató
pályázat, a pénz nagyrészét eszközvásárlásra lehet használni. Azt, hogy mennyi pénzt
nyerünk, most még nem ismert, de több millió forintról van szó.
TOP 5.3.1. számú pályázat, ahol a gesztor település Mátranovák. Rendezvények
szervezésére pld. falunap, főzőverseny, stb. lehet felhasználni. 2018. augusztus
hónaptól korábbi rendezvényekre nem lehet elkölteni.
Van egy BM-es pályázat, a vasút út felújítására. 12.750 e Ft-ot kaptunk.

Horváth János polgármester elmondta, hogy a Rákóczi szövetség működéséhez kér
támogatást. Javasol az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan, 5 e Ft támogatást biztosítani
részükre.
Miután a jelenlévők részéről más javaslat, ellenvetés nem hangzott el, a polgármester
szavazásra tette fel javaslatának elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
4/2018.(II.14.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Rákóczi
Szövetség tevékenységét 5.000.-Ft-al azaz Ötezer 00/100 forinttal támogatja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az összeg utalásáról gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A polgármester szólt továbbá arról, hogy volt rá példa, hogy az önkormányzat tulajdonában
lévő autókat bérbe vennék a lakosok. Az önkormányzat nem rendelkezik a bérbeadást
szabályozó rendelettel. Kérte a képviselők véleményét arra vonatkozóan, hogy bérbe adjuk-e
az autókat, vagy sem.
A jelenlévők rövid tanácskozás után – határozathozatal nélkül – úgy döntöttek, hogy az
önkormányzati tulajdonban lévő autókat csak hivatali dolgozók részére lehet bérbe adni.
Iskola további működtetésével kapcsolatban elmondta, hogy volt Vácon. Ott értesült róla,
hogy a Váci Egyház valószínűleg a Klikk-nek vissza fogja adni az iskola működtetését. Az
Egyház megkereste az Oktatási Hivatalt, és majd a hivatal jelöli ki a fenntartót. Simon
Tiborral a Klikk igazgatójával beszélt, aki azt a tájékoztatást adta, hogy még a 2018/19-es
tanév még 8 osztállyal fog működni, mert a jogszabály nem teszi lehetővé a csökkentését. Ha
jövőre nem lesz gyerek, valószínűleg csak alsó tagozattal fog működni az iskola jövő év
szeptemberétől. Az hogy 8 osztállyal működjön, legalább 30 gyereket kellene ide íratni,
aminek nem látja realitását.

Kérte a képviselőket, hogy ha érdeklődnek, akkor a fenti tájékoztatást adják az iskolával
kapcsolatban.
Damkó Lilla mb. jegyző elmondta, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény (Nkt.) 50. § (8) bekezdése alapján köznevelési feladatokat ellátó hatóság
meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdés szerint a megyeszékhely szerinti
járási hivatal január 15.-ig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi
területén működő általános iskolákat, az illetékes tankerületi központokat, valamint az Nkt.
50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt körzetek
tervezetéről.
A R. 24. § (1a) bekezdés értelmében a települési önkormányzat a véleményéről, vagy
körzethatár módosítását kezdeményező javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja a
megyeszékhely szerinti járási hivatalt.
Kéri a képviselő-testületet, hogy mondja el véleményét, illetve a határozati javaslatot fogadja
el.
Mivel a képviselők részéről a tárgyban észrevétel, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
5/2018.(II.14.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei általános
iskolai körzetek kijelölésének 2018/2019. tanévre vonatkozó tervezettel egyetért, azt
elfogadja.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: polgármester
Horváth János polgármester elmondta, hogy a március 15-i ünnep megrendezésére március
14. napján, szerdán kerül sor 16.00 órától. Minden képviselőt vár az ünnepségre.
Damkó Lilla jegyző elmondta, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
Törvényességi Felügyeleti Osztály törvényességi felhívással élt, mely szerint Mátramindszent
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló
1/2004.(I.29.) önkormányzati rendeletének nem minden része felel meg az új jogszabályi
előírásoknak.
A Helyi Építési Szabályzat teljes körű felülvizsgálata szükséges, különösen azon
jogszabályhelyek hatályon kívül helyezése, illetve módosítása, melyek új szabályzásként
jelentek meg a jogszabályokban.
A felülvizsgálatot az integrált területfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.08.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően 2018. december 31.-ig kell
elvégezni.

Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 134. § (2) bekezdése értelmében a megadott határidő
eredménytelen elteltét követően a Kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eljárás egyéb
eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési jogkörben dönt.
Kéri a képviselő-testület tagjait fentiek figyelembevételével az előterjesztést megtárgyalni és
a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Miután a jelenlévők részéről a tárgyban érdemi észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a
polgármester szavazásra tette fel a határozat javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
6/2018.(II.14.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2004.(I.29.) önkormányzati rendeletének
felülvizsgálatára tett törvényességi felhívásban foglaltakkal egyetért.
A Képviselő-testület a felhívásban foglaltaknak megfelelően a Helyi Építési Szabályzatát
felülvizsgálja és a szükséges módosításokat elvégzi.
Határidő. 2018. december 31.
Felelős: polgármester, jegyző
Horváth János polgármester elmondta, hogy a hivatal épületében már csak egy pár ajtó
cseréjére kerül sor, és a felújítás kész.
Az orvosi rendelő épületének felújítási munkálatai reményei szerint 2 – 3 héten belül
elkészülnek.
A Bakancsos épületének felújítása tavasszal indul, még nincs hatósági szerződés.
Usák László jelezte, hogy a játszótéren lévő fa eszközök felülvizsgálatát el kell végezni, mert
az állapotuk évről-évre romlik.
Horváth János polgármester elmondta, hogy szeptember hónapban kerül sor a 4 éves
felülvizsgálatra, de ha gond van, előbb is megnézzük.
Usák László felvetette, hogy nem tudja hogyan kellene elejét venni annak, hogy újabb és
újabb „bevándorlók” jelennek meg a településen. Vannak üres házak, melyekbe kényükre
kedvükre beköltöznek. Ha a jelzett házaknak nem elérhető a tulajdonosa, vagy netalán még
használatbavételi engedély sincs rá, a jegyzőnek le kellene zárni, oda ne költözhessen be
senki.
Ha másként nem megy, akkor az önkormányzatnak meg kellene venni a házat, és ha olyan
állapotban van, el kell dózeroltatni. Valami megoldást kellene találni arra, hogy különféle
jogcímnélküli lakáshasználók költözzenek be a házakba.
Bata József jegyző elmondta, hogy a probléma az, hogy a jelezett házak magántulajdonban
vannak, a jegyző hatásköre nem terjed ki arra, hogy a lakókat kilakoltassa. Erre maximum a
tulajdonos lenne jogosult. Van olyan eset, hogy a tulajdonost kerestük, de még országos
nyilvántartásban sem találtuk. Ilyenkor nem tudunk mit tenni. Ha a tulajdonos nem sérelmezi
a jogcím nélküli lakáshasználatot, a jegyző mit tehet?

Usák László: Valami megoldást akkor is találni kellene.
Miután az egyebek napirenden belül más észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a
polgármester a napirend tárgyalását bezárta.
6.napirendi pont tárgyalása
Zárt ülés keretében szociális ügyek megtárgyalása
Előterjesztő: jegyző
Miután szociális kérelem az ülésre nem érkezett, zárt ülés megtartására nem került sor.
Miután az ülésen több tárgy, hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester a képviselőtestület ülését 19.30 órakor bezárta.

k.m.f.

Horváth János
polgármester

Bata József
jegyző

