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Jegyzőkönyv
Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 27-i
rendes üléséről.
Jelen vannak: - Horváth János polgármester
- Usák László alpolgármester
- Hajas Attila
- Varga Istvánné képviselők,valamint
- Bata József körjegyző
- Dóczi Lászlóné jkv.
Horváth János polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy az ülés határozat
képes, mivel a 4 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 pontok:
1.) Javaslat az iskola átszervezésére
Előterjesztő: Horváth János
2.) Egyebek
Napirend tárgyalása
1.) Javaslat az iskola átszervezésére
Előterjesztő: Horváth János
(Mellékelve javaslat együttműködési megállapodásra.)
Horváth János polgármester elmondja az iskola átszervezésével kapcsolatban megtörténtek az
egyeztetések a nevelőtestülettel, a munkaközösség tagjaival. Szándékunkat jeleztük az
egyházmegye felé tagintézményként való működéséhez.
Az Egyházmegye képviselői kezdeményezésünket kedvezően fogadták. Egyeztetés után
látogatást tettek az iskolánkba és nagyon megfelelőnek tartották. A látogatás után
tájékoztatást adtak a szülőknek. Most ott tartunk, hogy megküldték az együttműködési
megállapodási javaslatot mi szerint tagintézményként szeretnék működtetni az iskolát.
A polgármester ismerteti a képviselőkkel az együttműködési megállapodást.
Elmondja, hogy az együttműködési megállapodás után a kistérség felé is kezdeményezni kell
az iskola megszüntetését.
Kéri a polgármester, hogy a képviselők az együttműködési megállapodással kapcsolatban
mondják el véleményüket.
Kiss Szilveszter képviselő elmondja, hogy az együttműködési megállapodást korrektnek
tartja. Szerinte ezt alá kell írni. Továbbá kérdezi, hogy mi a visszhang és aki nem ide íratja a
gyermekét az továbbra, hogy lesz.

Horváth János elmondja, hogy szerinte is elég korrekt a megállapodás, ha a képviselő-testület
jóváhagyja, akkor ő aláírja. A visszhangról annyit, hogy az megoszlik, van, aki nagyon jónak
tarja fegyelem szempontjából is, van aki ellenzi, de ez elég kevés. Már van olyan is, aki
nagyon tiltakozott és meggondolta, hogy ide íratja a gyermekét.
Usák László alpolgármester is jónak tartja, a megállapodást mindenképpen alá kell írni.
A többi képviselő is egyetért az előtte szólókkal.
Horváth János polgármester szavazásra teszi fel a napirenddel kapcsolatos megállapodás
elfogadását és megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal a
következő határozatot hozta:
19/2012.(III.27.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy 2012.
szeptember 1-től a jelenleg Bátonyterenye Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat Mikszáth Kálmán Általános Iskola
tagintézmény által használt természetben (3155 Mátramindszent, Kossuth tér 1-3.) található
ingatlanon a Váci Egyházmegye Ordináriusa (2600 Vác, Migazzi tér 1.) által fenntartott II.
János Pál pápa Katolikus Óvoda- és Általános Iskola tagintézményeként 1 – 8 évfolyamos
általános iskola működjön.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét az együttműködési megállapodás
aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Horváth János polgármester
A polgármester elmondja a képviselő-testületnek, hogy a jelenlegi Bátonyterenye Kistérség
felé kezdeményezni kell a tagintézmény megszüntetését.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a kezdeményezésről hozzunk határozatot.
A polgármester szavazásra teszi fel a tagintézmény megszüntetéséről szóló javaslatot és
megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
20/2012.(III.27.) számú határozat
Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Bátonyterenye
Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai
Szakszolgálat Mikszáth Kálmán Általános Iskola tagintézmény (3155 Mátramindszent,
Kossuth tér 1-3.) 2012. augusztus 31 napjával történő megszüntetését.
A Képviselő-testület felkéri a Társulási Tanácsot, hogy a Kistérségi Általános Iskola
átszervezésével kapcsolatos valamennyi döntését a szükséges egyeztetéseket követően hozza
meg és ennek eredményeként a megüresedett 3155 Mátramindszent, Kossuth tér 1-3. szám
alatti ingatlan kerüljön visszaadásra Mátramindszent Község Önkormányzat részére.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntést képviselje a Bátonyterenye
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulási ülésén.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Horváth János polgármester
2.) Egyebek
a.) Bátonyterenyei Polgárokért Közhasznú Egyesület támogatása
Előterjesztő: Horváth János polgármester
Horváth János polgármester elmondja, hogy a Bátonyterenyei Polgárokért Közhasznú
Egyesület évek óta adományokat ad a településnek. Azzal a kéréssel fordult a hivatalhoz,
hogy működésükhöz támogatást nyújtsunk.
Javasolok 20 eFt. támogatást.
Kérem a testület tagjait, hogy mondjanak javaslatot, véleményt.
Javaslat és vélemény nem hangzott el, így a polgármester szavazásra teszi fel és megállapítja,
hogy 5 igen egyhangú szavazattal a képviselő-testület a következő határozatot hozta:
21/2012.(III.27.) számú határozat
Bátonyterenyei Polgárokért Közhasznú Egyesület támogatásáról
Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bátonyterenyei Polgárokért
Közhasznú Egyesületet (3078 Bátonyterenye, Abonyi Lajos út 1/a.) 20.000.-Ft (azaz:
Húszezer forint) támogatásba részesíti.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az összeg kiutalásáról gondoskodjon.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Horváth János polgármester
Horváth János polgármester kérdezi a képviselőket, hogy van e valakinek bejelentése,
javaslata.
Bejelentés, javaslat nem hangzott el így a polgármester az ülésen való megjelentést
megköszönte és azt bezárta.

Kmft.

Horváth János
Polgármester

Bata József
körjegyző

