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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 23-i
rendes üléséről.
Jelen vannak: - Horváth János polgármester
- Usák László alpolgármester
- Hajas Attila képviselő
- Varga Istvánné képviselő
- Kiss Szilveszter képviselő
- Bata József körjegyző
- Végh Gyuláné jkv.
Horváth János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel 5 fő képviselő jelen van.
Horváth János polgármester a meghívóban jelzett napirendi pontokra tesz javaslatot, majd
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.) Beszámoló az önkormányzat 2012. évi I. félévi munkájáról
Előterjesztő: Horváth János polgármester
2.) Javaslat közös önkormányzati hivatal kialakítására
Előterjesztő: Horváth János polgármester
3.) Javaslat a Kelet-nógrádi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási
megállapodásának módosítására
Előterjesztő: Horváth János polgármester
4.) Javaslat az étkeztetés szakmai programjára
Előterjesztő: Bata József körjegyző
5.) Javaslat az önkormányzat munkavédelmi
szabályzatára
Előterjesztő: Bata József körjegyző

és

gépjármű

üzemeltetési

6.) Egyebek
7.) Zárt ülés keretében szociális ügyek tárgyalása
Napirend tárgyalása
1. Beszámoló az önkormányzat 2012. évi I. féléves munkájáról
Horváth János polgármester elmondja a képviselőknek, hogy az írásos előterjesztést
előzetesen minden képviselő megkapta. Ismerteti a képviselőkkel azokat a tételeket, melyek a
2012. évi költségvetést módosítják. Kéri a képviselők véleményét.
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Kiss Szilveszter képviselő kérdezi, hogy mi az a nagy tétel, ami a mérleget ilyen mértékben
módosítja.
Horváth János polgármester elmondja, a mérleg ilyen mértékű módosítása a Művelődési Ház
felújítására elnyert közel 67 millió forint miatt van.
Horváth János megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban a testületi tagoknak más
kérdése, hozzászólása nem volt. Ismerteti a rendelet tervezetet, majd szavazásra teszi fel. A
szavazást követően megállapítja, hogy 5 igen egyhangú szavazattal azt elfogadta és a
következő rendeletet alkotta:
Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2012. (VIII. 24.) önkormányzati
Rendelete
a 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
2. Javaslat a közös önkormányzati hivatal kialakítására
Horváth János polgármester elmondja, 2013. január 1-től nagy változások lesznek a
közigazgatásban, létrejönnek a járási hivatalok. A körjegyzőség megszűnik, új közös
önkormányzati hivatalt kell létrehozni úgy, hogy a közös hivatalhoz tartozó települések
együttes létszámának meg kell haladnia a kétezer főt. Személy szerint jónak tartaná, ha a
központ Mátramindszenten lenne. Szeretne előzetes tárgyalásokat folytatni a közös hivatal
kialakításáról a környező települések polgármestereivel, ehhez kéri a testület felhatalmazását.
Fontosnak tarja a tárgyalások elkezdését az idő rövidsége miatt.
Kiss Szilveszter képviselő kérdezi, jó lesz az nekünk, ha itt lesz a központ, hiszen már
tapasztaltuk, hogy a környező települések társulás esetén nem szívesen fizették a
hozzájárulást.
Bata József körjegyző hozzáteszi, a legnagyobb problémát abban látja, hogy ugyan már meg
van a törvényi szabályozás, de a részleteket még mindig nem lehet tudni. Ismerteti a
képviselőkkel, hogy a Bátonyterenyei Járási hivatalhoz mely környező települések fognak
tartozni. Úgy érzi nagy mozgásteret nem hagytak a közös hivatalok kialakítása terén, hiszen a
kétezer fő alatti településeknek muszáj társulni, megegyezésre jutni a székhely tekintetében,
hiszen ha nincs döntés, akkor kijelölés fog történni a Megyei Kormányhivatal részéről.. A
testület feladata jelenleg abban dönteni, melyek azok a települések akikkel közös hivatalalt
akar kialakítani, majd abban, hogy hány fővel működteti. Úgy érzi, hogy jelenleg még nincs
egyértelműség, sok kérdőjelet lát ebben a tekintetben. Az új rendszer finanszírozása sem
látható még jelenleg.
Kiss Szilveszter képviselő kérdezi, hogy van-e arra lehetőség, ha mi vagyunk a székhely, ne
nekünk kelljen mindent finanszírozni, hanem a társult települések is hozzájáruljanak.
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Bata József körjegyző válaszában elmondja, erre az inkasszálás intézménye nyújthat
megoldást, de ezt majd a társuló önkormányzatok által megkötött megállapodásban is külön
rögzíteni kell.
Usák László alpolgármester elmondja, szerinte az új rendszer nagyban hasonlít a régi tanácsi
rendszerre, csak ez nem diktatórikus elven fog működni, hanem demokratikus elvek alapján.
Abban is biztos, hogy mindig lesz minden hivatalban olyan személy aki a kérelmeket elveszi,
nyomtatványt tud adni. Úgy érzi, hogy nem lesz könnyű dolga a polgármesternek a
tárgyalásokon, de azt kéri a képviselő társaitól maximálisan támogassák, hogy
Mátramindszent legyen a központ, mivel itt van olyan épület, ahol akár négy község
feladatainak ellátásához szükséges ügyintéző is megfelelő körülmények között dolgozhat.
Bata József körjegyző hozzáfűzi, hogy régen mindig a körzetközpont kapta a finanszírozást,
jelenleg a körjegyzőségben minden település külön-külön. Az új rendszerben úgy gondolja,
hogy a végrehajtási rész fog nagyban változni, erre fog a közös hivatal alakulni. A problémát
a közös hivatal esetén a környező településekről történő közlekedés fog okozni a lakosoknak.
Horváth János polgármester hozzáteszi, hogy a jövő hétre tervezi, hogy a környező
települések polgármestereivel leül tárgyalni, ahol azt az álláspontot fogja képviselni, hogy a
körzetközpont Mátramindszenten legyen, ehhez kéri a képviselők támogatását.
Horváth János megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban a testületi tagoknak más
kérdése, hozzászólása nem volt, felolvassa a határozati javaslatot és szavazásra teszi fel.
Megállapítja, hogy 5 igen egyhangú szavazattal azt elfogadta és a következő határozatot
hozta:
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2012. (VIII. 23) határozata
egységes önkormányzati hivatal kialakításáról
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy egységes
önkormányzati hivatalt kíván létrehozni, melyen belül székhely települési funkciót akar
ellátni.
Felhatalmazza a polgármesterét, hogy folytasson tárgyalásokat a hivatal kialakítására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth János polgármester
3. Javaslat a Kelet-nógrádi Térségi
megállapodásának módosítására

Hulladékgazdálkodási

Társulás

társulási

Horváth János polgármester tájékoztatja a testület, hogy a Kelet-Nógrádi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás 2012. augusztus 06-án tartotta meg következő Társulási
ülését, ahol a Társulási Tanács új tagok felvételét és a társulás által benyújtani kívánt
pályázatot tárgyalta meg. Elhangzott az ülésen, hogy a 6/2012. (III.01.) Bm. rendelet
lehetőséget biztosít arra, hogy a társulás a KEOP-7.1.1.1/09-11-2011-0001 pályázathoz
biztosítandó önerő vonatkozásában támogatást igényeljen. Tekintettel arra, hogy az ÁFA
visszaigénylésre kerül, ez a pályázati lehetőség az első fordulóban az alábbiakat jelenti:
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Sikeres pályázat esetén a 0,1% önerőt biztosító települések önereje 9.308 Ft-ról 4.654.-Ft-ra,
Bátonyterenye önereje 1.339.093.-Ft-ról 669.456.-Ft-ra, Garáb önereje 5.941.-Ft-ról 2.970.Ft-ra és Salgótarján önereje 7.674.418.-Ft-ról 3.837.209.-Ft-ra csökkenhetne. A pályázat
benyújtásához minden egyes tag képviselő-testületi határozata szükséges az önerő
biztosításáról a rendeletben meghatározott tartalomnak megfelelően. Kéri a testületet a
határozati javaslat elfogadására.
Horváth János megállapítja, hogy a napirend első részével kapcsolatban a testületi tagoknak
kérdése, hozzászólása nem volt, felolvassa a határozati javaslatot és szavazásra teszi fel.
Megállapítja, hogy 5 igen egyhangú szavazattal az elfogadta és a következő határozatot hozta:
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2012. (VIII. 23) határozata
A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-7.1.1.1/09-11-20110001 pályázatához biztosítandó önerőről
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kelet-Nógrád Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-7.1.1.1/09-11-2011-0001 azonosító számú, „KeletNógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése” című pályázatához, mint a
Társulás tagja összesen 9.308.-Ft saját forrást biztosít 2012. évi költségvetésében.
A fejlesztés költségei és forrásai:
A projekt pénzügyi forrásai
A projekt
tervezett
befejezése

A projekt
nettó
összköltsége
(Ft)

2013. 05. 15.

62 050 000

2012. év

2013. év

Tagok által
biztosított önerő
(Ft)

Pályázati
támogatás
(Ft)

Tagok által
biztosított önerő
(Ft)

Pályázati
támogatás
(Ft)

5 505 296

31 194 704

3 802 704

21 547 296

Határidő: 2012. szeptember 3.
Felelős: Horváth János polgármester
Horváth János polgármester elmondja, hogy, a társulási ülés másik fontos pontja volt, hogy
több település nyújtott be csatlakozási kérelmet a társuláshoz. A Társulási Tanács
természetesen támogatta a 17 önkormányzat társuláshoz történő csatlakozását, azonban a
tagfelvételről minden egyes már tagnak Képviselő-testületi határozattal szükséges döntenie
legkésőbb 2012. augusztus 31-ig. Amennyiben a Képviselő-testületek elfogadják a tagok
felvételét szükséges a társulási megállapodás módosítása. Javasolja, hogy Mátramindszent
község Képviselő-testülete is támogassa a tagfelvételt és fogadja el a mellékelt határozati
javaslatot.
Horváth János megállapítja, hogy a napirend második részével kapcsolatban a testületi
tagoknak kérdése, hozzászólása nem volt, felolvassa a határozati javaslatot és szavazásra teszi
fel. Megállapítja, hogy 5 igen egyhangú szavazattal azt elfogadta és a következő határozatot
hozta:
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Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2012. (VIII. 23) határozata
A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozási
kérelmek elfogadásáról és a Társulási Megállapodás 2. számú módosításának
elfogadásáról
1. Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a KeletNógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz csatlakozási kérelmet benyújtó
alábbi önkormányzatok 2012. augusztus 6. napjától tagként való felvételét elfogadja:
Bokor Község Önkormányzata
Cserhátszentiván Község Önkormányzata
Endrefalva Község Önkormányzata
Karancsság Község Önkormányzata
Kishartyán Község Önkormányzata
Lucfalva Község Önkormányzata
Ludányhalászi Község Önkormányzata
Magyargéc Község Önkormányzata
Nagybárkány Község Önkormányzata
Nagykeresztúr Község Önkormányzata
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Rimóc Község Önkormányzata
Ságújfalu Község Önkormányzata
Somoskőújfalu Község Önkormányzata
Sóshartyán Község Önkormányzata
Szécsényfelfalu Község Önkormányzata
Varsány Község Önkormányzata
Határidő: azonnal
Felelős:.Horváth János polgármester
2. Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Társulás Társulási
Megállapodásának 2. számú módosítását a melléklet szerint elfogadja, és
felhatalmazza a polgármestert a dokumentum és az az alapján elkészített egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Horváth János polgármester
4. Javaslat az étkeztetés szakmai programjára
Bata József körjegyző tájékoztatja a testületet, hogy 2012-től a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához került telepítésre az étkeztetés szociális
alapszolgáltatás működési engedélyezése. A már meglévő működési engedély
felülvizsgálatára és az étkeztetés biztosítására ellenőrzést tartottak, mely során hiányosságokat
tártak fel. A végzésükben foglaltak szerint felhívta Mátramindszent Község Önkormányzatát,
mint fenntartót, hogy részükre 2012. augusztus 25-ig küldje meg az átdolgozott szakmai
programot.
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A képviselők írásban megkapták az átdogozott szakmai programot, kéri a képviselő-testület
jóváhagyást.
Horváth János megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban a testületi tagoknak kérdése,
hozzászólása nem volt, felolvassa a határozati javaslatot és szavazásra teszi fel. Megállapítja,
hogy 5 igen egyhangú szavazattal azt elfogadta és a következő határozatot hozta:
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2012. (VIII. 23) határozata
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete az étkeztetés szociális
alapszolgáltatás szakmai programját az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a szakmai programot a szokásos módon, valamint Mátramindszent
község honlapján tegye közzé.
Határidő: 2012. augusztus 25.
Felelős: Bata József körjegyző
5. Javaslat az önkormányzat munkavédelmi és gépjármű üzemeltetési szabályzatára
Bata József körjegyző elmondja, hogy a Szociális és Gyámhivatal kérte, hogy a módosított
szakmai programon kívül az önkormányzat módosítsa a munkavédelmi szabályzatát és a
gépjármű üzemeltetési szabályzatát is. Elkészítette a tervezetet a jelenleg érvényben lévő
rendelkezések alapján, kéri a testület jóváhagyását.
Usák László alpolgármester kérdezte, a munkavédelmi szabályzatot ki készítette.
Bata József körjegyző válaszában elmondja, ő állította össze a munkavédelmi szabályzat
minta és a helyi sajátosságok figyelembe vételével.
Horváth János megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban a testületi tagoknak kérdése,
hozzászólása nem volt. Ismerteti munkavédelmi szabályzattal kapcsolatos határozati
javaslatot és szavazásra teszi fel. Megállapítja, hogy 5 igen egyhangú szavazattal azt elfogadta
és a következő határozatot hozta:
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2012. (VIII. 23) határozata
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat munkavédelmi
szabályzatát az melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a helyben a szokásos módon, valamint Mátramindszent község
honlapján a Munkavédelmi Szabályzatot tegye közzé.
Határidő: 2012. augusztus 25.
Felelős: Bata József körjegyző
Horváth János ismerteti gépjármű üzemeltetési szabályzattal kapcsolatos határozati javaslatot
és szavazásra teszi fel. Megállapítja, hogy 5 igen egyhangú szavazattal azt elfogadta és a
következő határozatot hozta:
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Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2012. (VIII. 23) határozata
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gépjármű
üzeleltetési szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a helyben a szokásos módon, valamint Mátramindszent község
honlapján a Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatot tegye közzé.
Határidő: 2012. augusztus 25.
Felelős: Bata József körjegyző

6. Egyebek
a) Javaslat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtására
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Magyarország 2012. évi költségvetéséről
szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján támogatási igényt
nyújthat be az önkormányzat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok támogatására. A rendelkezés értelmében a helyi önkormányzat önállósága és
működőképessége megőrzése érdekében – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
Törvény (Ötv.) 87. § (1) bekezdése alapján – kiegészítő támogatást igényelhet az általa
ellátott feladatok működtetéséhez kapcsolódó hiányra a fenti törvény feltételei szerint. Az
alapvető feltételeket költségvetési törvény rögzítette a támogatással kapcsolatban, a négy
kizáró tényező, melynek megléte nem tenné lehetővé a támogatási igénylést, az önkormányzat
részéről nem áll fenn. A részletszabályokat a miniszteri rendelet – 3/2012. (III.1.) BM
rendelet - szabályozza. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
támogatásának igényléséhez a testület nyilatkozata szükséges. Kéri a képviselő-testületet,
hogy tegye lehetővé a támogatási igény benyújtását és tegye meg a szükséges nyilatkozatát.
Horváth János megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban a testületi tagoknak kérdése,
hozzászólása nem volt, felolvassa a határozati javaslatot és szavazásra teszi fel. Megállapítja,
hogy 5 igen egyhangú szavazattal azt elfogadta és a következő határozatot hozta:
Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2012. (VIII. 23.) határozata
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012.évi támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról
1.

2.

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvény 6. számú melléklet 2. pontja
alapján (a továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a
fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-én 1000 fő alatti és
Dorogháza székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
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II. A települési önkormányzat helyi adó beszedéséről döntött és 2012. évben ilyen
jogcímen 4.623 ezer forint összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési rendeletét 18.630 ezer forint
összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
IV. Az önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem
kötelezett.
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 50. § (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek megfelel.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Horváth János polgármester
b) Közmeghallgatás megtartásáról döntés
Horváth János polgármester elmondja, az önkormányzat képviselő-testületének minden évben
egy alkalommal közmeghallgatást kell tartania, melynek időpontját, helyét és napirendjét a
képviselő-testület határozza meg. Előző évben a hivatalban volt megtartva, ebben az évben
szeretné ha a Művelődési Házban lenne, mivel úgy gondolja a ciklus fele már eltelt, számos
beruházásra, településfejlesztésre került sor, szeretne erről bővebben tájékoztatást adni a
lakosság számára az esetleges félreértés elkerülése végett. Számos olyan terve is van az
önkormányzatnak, mint pl. a bioerőmű beruházás, amelyet szintén szélesebb körben
szükségesnek tart ismertetni. A közmeghallgatás időpontjának 2012. szeptember 26-át
javasolja.
Horváth János megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban a testületi tagoknak kérdése,
hozzászólása nem volt, felolvassa a határozati javaslatot és szavazásra teszi fel. Megállapítja,
hogy 5 igen egyhangú szavazattal azt elfogadta és a következő határozatot hozta:
Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2012. (VIII. 23.) határozata
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testület közmeghallgatást tart 2012.
szeptember 26-án 18 órától.
Napirendi pontok:
1. Képviselő-testület beszámolója a végzett munkájáról
2. Képviselő-testület elképzelései, tervei
3. Egyebek
Helye: Mátramindszent, Művelődési Ház
Utasítja a jegyzőt a közmeghallgatást a helyben szokásos módon, valamint Mátramindszent
község honlapján tegye közzé.
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Horváth János polgármester
Bata József körjegyző
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c) Megállapodás a helyi nemzetiségi önkormányzattal
Bata József jegyző tájékoztatja a testületet, hogy olyan jogszabályváltozások történtek,
melyek érintik a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzatok
együttműködését is.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Nektv.) részletesen meghatározza
az együttműködés tartalmi elemeit, amelyet megállapodásba kell foglalni.
A Nektv. 159. § (3) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek
biztosításáról és a költségvetési tervezésről szóló megállapodást felül kell vizsgálni.
Az új együttműködési megállapodás Mátramindszent Község Önkormányzata és a
Mátramindszent Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kidolgozásra került.
Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy a Megállapodás tervezetet tárgyalja meg, és fogadja
el.
Horváth János megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban a testületi tagoknak kérdése,
hozzászólása nem volt, felolvassa a határozati javaslatot és szavazásra teszi fel. Megállapítja,
hogy 5 igen egyhangú szavazattal azt elfogadta és a következő határozatot hozta:
Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2012.(VIII.23.) Határozata
Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
Önkormányzat és a Mátramindszent Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti
Együttműködési Megállapodást, és azt az előterjesztés szerint elfogadja.
Felhatalmazza polgármesterét a Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth János polgármester
d) Körjegyzőség kirendeltségének ügyfélfogadási rendje
Horváth János polgármester elmondja, a testületi tagok előtt is ismert, hogy a kirendeltségen
dolgozók létszáma lecsökkent nyugdíjazás miatt, így az itt maradt dolgozók munkája megnőtt.
Kérték, hogy amennyiben lehetséges kerüljön módosításra a hivatal ügyfélfogadási rendje,
úgy, hogy egy napon ne legyen ügyfélfogadás. Javasolja a képviselőknek, hogy ennek a
kérésnek tegyenek eleget, és kezdeményezzék a körjegyzőség felé, hogy keddi napokon
szüneteljen az ügyfélfogadás.
Varga Istvánné képviselő támogatja a javaslatot, kerüljön módosításra az ügyfélfogadás, ha ez
segíti a dolgozók munkáját.
Horváth János megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban a testületi tagoknak kérdése,
hozzászólása nem volt, felolvassa a határozati javaslatot és szavazásra teszi fel. Megállapítja,
hogy 5 igen egyhangú szavazattal azt elfogadta és a következő határozatot hozta:
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Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2012.(VIII.23.) Határozata
A Képviselő-testület kezdeményezi a hivatal ügyfélfogadási idejének megváltoztatását, mely
szerint a Dorogháza-Mátramindszent-Szuha Körjegyzőség Mátramindszeti kirendeltség
ügyfélfogadása keddi napokon szüneteljen.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Bata József körjegyző
e.) Képviselői kérdések, hozzászólások
Horváth János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy amint látták, befejeződött a
Polgármesteri Hivatal felújítása, hamarosan meg lesz a műszaki átadás-átvétel. Szeretné még
ha az előtető is felújításra kerülne, a faanyag már meg van hozzá. Az óvodában megtörtént a
belső fertőtlenítő meszelés, a világításkorszerűsítés. Az udvari játékokat lefestették, a
mászókák alá homok került. A konyha kapott egy új, 400 literes fagyasztó ládát. Sajnos a
gázberuházást el kell halasztani, mert a beruházás költségét jelenleg nem tudja az
önkormányzat kigazdálkodni. Az iskola udvara füvesítve lett, a csapadékvíz elvezetése is
megoldásra került. Az épületben ahol szükséges volt, megtörtént a festés, továbbá a szükséges
karbantartási munka. A pedagógusok már megvannak a tanév indításához.
Örömmel tájékoztatja a testületet, hogy a Művelődési Ház felújítására beadott pályázatot
végül támogatták, így közel 67 millió forintot nyert az önkormányzat, amelyhez hozzá kell
tenni kb. 3,5 milliós önrészt. Ezt a következő évi költségvetésbe kell betervezni. A felújítási
munkákra a kivitelező kiválasztására nyílt közbeszerzési eljárást kell lefolyatatni. Jelenleg
folyamatban van a támogatási szerződés előkészítése. Szeretné, ha a felújítás már jövő
tavasszal elkezdődne, hogy őszre újra használatba lehessen venni az épületet.
Usák László alpolgármester elmondja, hogy a lakosság felől nagyon jó véleményeket hallott
vissza a falunappal kapcsolatban. Sokan támogatták anyagilag is a falunap megrendezését,
kéri, hogy egy levéllel köszönje ezt meg az önkormányzat. Köszöni továbbá a körjegyző
úrnak a Hunyadi úti illegális lakosokkal szembeni határozott fellépésért.
Horváth János polgármester megállapítja, hogy több kérdés, javaslat és bejelentés nem
hangzott el, az ülést 19,30-kor bezárta.

Kmf.

Horváth János
polgármester

Bata József
körjegyző
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