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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 9-én 

megtartott rendkívüli üléséről.  

 

Ülés helye: Mátranovák Községi Önkormányzat, Tanácsterem - 3143 Mátranovák, Szabadság út 

38. 

 

Jelen vannak: 

Mátranovák Képviselő-testülete: 

 Bodor Ernőné polgármester 

 Juhász Gáborné alpolgármester 

 Bartha Györgyné  

 Hugyeczné Fazekas Ildikó 

 Varga Tamás                     képviselők 

 

Meghívottak: 

  Urbányi Edina jegyző 

  Ivádiné Wieszt Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető  

 

Hiányzik: 

  Kotroczó Tamás képviselő 

 Sipos Balázs képviselő 

 

 

Bodor Ernőné polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, 

hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 fős képviselő-testületből 5 fő jelen van.  

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy felmerült egyéb időszerű feladat.  

Javaslatot tesz a meghívótól eltérően az alábbi napirendi pontokra. 

 

Napirendi javaslat: 

 

1. Arany János Tehetséggondozó programban való részvétel 

Előterjesztő: Bodor Ernőné polgármester 

 

2. Egyéb időszerű feladatok 

Előterjesztő: Bodor Ernőné polgármester 

2.1 A 49/2019. (VI.7.) sz. határozat visszavonása 

2.2 Mátranovák 842 hrszú ingatlan adás-vétele 

 

A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása  

 

1. Arany János Tehetséggondozó programban való részvétel 

Előterjesztő: Bodor Ernőné polgármester 

(Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Bodor Ernőné polgármester előzetesen elmondja, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 

2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII.3.) EMMI rendelet, valamint a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet a 2019/2020. tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok számára 

az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre. A program célja, hogy segítse a 
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hátrányos helyzetű tehetséges tanulók továbbtanulását. Az általános iskola által benyújtott pályázatok 

beadási határideje 2019. december 11. A közelgő határidő miatt szükség volt a testület összehívására. 

A mátranováki helyi általános iskola intézményvezetője azzal a kéréssel fordult Mátranovák Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete felé, hogy támogassa Ludvig Szorina Virág (Bátonyterenyei 

Általános Iskola Fekete István Tagintézménye 8. osztály) tanuló részvételét az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által kiírt Arany János Tehetséggondozó Programban. A programban való részvétel 

nagy segítséget jelentene a középiskolai tanulmányaiban, tehetsége kibontakoztatásában.  

Kéri a képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében döntsön arról, hogy támogatja-e Ludvig 

Szorina Virág részvételét az Arany János Tehetséggondozó Programban, illetve arról, hogy az elvi 

támogatás mellett anyagi segítséget is nyújt-e a diáknak. 

 

A képviselő-testület az Arany János Tehetséggondozó programban való részvétel tárgyában 

előterjesztett határozati javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

92/2019. (XII.9.) számú határozat 

 

Mátranovák Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja, hogy Ludvig Szorina Virág 

nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Szántó Beáta) Mátranovák település képviseletében részt 

vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban. 

Mátranovák Község Önkormányzata elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud 

nyújtani számára. 

Felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozatot az általános iskola részére küldje meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bodor Ernőné polgármester  

 

 

2. Egyéb időszerű feladatok 

Előterjesztő: Bodor Ernőné polgármester 

(Határozati javaslatok a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

2.1 A 49/2019. (VI.7.) sz. határozat visszavonása 

2.2 Mátranovák 842 hrszú ingatlan adás-vétele 

 

Bodor Ernőné polgármester elmondja, hogy a 49/2019. (VI.7.) sz. határozatot azért kellett visszavonni 

mert a mátranováki ingatlan adás-vétele tárgyában további vevő is érintett. 

 

A képviselő-testület a 49/2019. (VI.7.) sz határozat visszavonása kapcsán tett határozati javaslatot 5 

igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 

 

93/2019. (XII.9.) számú határozat 

 

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mátranováki 842 hrsz-ú 

ingatlan adás-vétele tárgyában hozott 49/2019. (VI.17.) számú határozatát tulajdonosok 

számának változása miatt visszavonja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bodor Ernőné polgármester 
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A képviselő-testület a 842 hrszú ingatlan adás-vétele tárgyában tett határozati javaslatot 5 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 

 

94/2019. (XII.9.) számú határozat 

 

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eladja a tulajdonát képező 842 hrsz-ú 

ingatlan egy részét Máté Anette 3143 Mátranovák, Nyírmedi út 18. szám alatti- illetve Tóth 

Mihályné 3143 Mátranovák, Dózsa György út 72. szám alatti lakosoknak 70.- Ft/m2 vételáron. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

 

Az ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó adásvétel lebonyolítását Dr. Szénási Zsuzsanna (3100 

Salgótarján, Március 15. u. 4.) ügyvéd folytatja le.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bodor Ernőné polgármester  

 

 

 

Miután egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el az Egyéb időszerű feladatok napirendi pont 

keretében, Bodor Ernőné polgármester megköszönte a képviselők munkáját és az ülést berekesztette. 

 

K.m.f. 

 

 

Bodor Ernőné sk. Urbányi Edina sk. 

 polgármester jegyző 


